
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα λογαριασμού του ελληνικού δημοσίου 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης 
αυτού και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστι-
κό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης. 

2 Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο 
(CTM/Cash to Master) σύμφωνα με την πρόβλεψη 
του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου 
της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2723/Β’/3-8-2017)». 

3 Τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β’  594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 38/4/
02-01-2017 (ΦΕΚ 45/τ. Β΄/18-01-2017) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί καθιέρωσης 
υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις 
απογευματινές ώρες για προσωπικό της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαν-
νίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2017.

6 Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του «ΠΡΟΤΥΠΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
και προσθήκη τμήματος σαξοφώνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 2/62275/ΔΛΔ (1)
  Άνοιγμα λογαριασμού του ελληνικού δημοσίου 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης 

αυτού και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστι-

κό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 69Α, 69Β, 71 και 159 του 

ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και της περ. α’ της παρ. 7 του 
άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 178 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 (Α΄ 151) «Σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α΄ 113). 

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 15/2011 (Α’ 30) «Περί ορισμού 
του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρ-
μογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης 
Ταμειακής Βάσης». 

7. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών». 

8. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού (Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

9. Το με αρ. πρωτ. 1409/04-08-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ έγγραφο του ΟΔΔΗΧ. 

10. Το αρ. 2/61074/ΔΛΔ/07-08-2017 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΗ έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 

11. Το από 08-08-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος. 

12. Την ανάγκη δημιουργίας αποθεματικού ταμειακών 
διαθεσίμων από την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου 
μέχρι τη λήξη του τρίτου προγράμματος. 

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Εγκρίνεται το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, κάτω από το λογαριασμό «Ε.Δ. - Λογαρια-
σμός Ταμειακής Διαχείρισης Δημοσίου», ο οποίος μετο-
νομάστηκε σε Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου, 
Νο 23/201250 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός Δημιουργίας 
Αποθεματικού Προσόδων από τις αγορές Κεφαλαίου» 
και ΙΒΑΝ GR5101000230000000000201250. 

2. Καθορίζεται η κίνησή του από τη Διεύθυνση Προϋ-
πολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους ως εξής: 

Πιστώνεται: 
Mε ποσά που προέρχονται από: 
α) τη μεταφορά, κατόπιν υποδείξεως του Ο.Δ.ΔΗ.Χ, του 

καθαρού εσόδου που προκύπτει από την προσφυγή του 
Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά κεφαλαίων μέσω της 
έκδοσης κρατικών χρεογράφων μέχρι τη λήξη του τρίτου 
προγράμματος στήριξης την 21/08/2018, 

β) τη μεταφορά, κατόπιν υποδείξεως του Ο.Δ.ΔΗ.Χ, 
ποσών που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Στήριξης (ESM) με σκοπό τη δημιουργία ταμειακού 
αποθέματος για την ασφαλή πρόσβαση της Χώρας στις 
Διεθνείς Αγορές Κεφαλαίων και 

γ) τη μεταφορά ποσών από τα ταμειακά διαθέσιμα του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

Χρεώνεται: 
Με τη μεταφορά ποσών στο διακριτό λογαριασμό με 

IBAN GR6601000230000002009141111 και τίτλο «Ε.Δ. 
Εισπράξεις και πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δη-
μοσίου Χρέους». 

Μέχρι τη λήξη του προγράμματος τα ποσά με τα οποία 
χρεώνεται ο λογαριασμός Νο 23/201250 αποκαθίστανται 
εντός δέκα εργασίμων ημερών από την εκάστοτε χρέω-
ση, από τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου 
(περίπτωση 2γ της παρούσας). 

3. Για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των 
κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού Νο 23/201250 
με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός Δημιουργίας Αποθεματικού 
Προσόδων από τις αγορές Κεφαλαίου» δημιουργείται 
στο Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον 
δευτεροβάθμιο λογαριασμό λογιστικής 38 03 «Καταθέ-
σεις Όψεως», ο τριτοβάθμιος λογαριασμός 38 03 08 και 
ο τεταρτοβάθμιος 38 03 08 0000 με τίτλο «Τ.τ.Ε. - Λογα-
ριασμός Δημιουργίας Αποθεματικού Προσόδων από τις 
αγορές Κεφαλαίου». 

4. Οι κινήσεις των λογαριασμών αποτελούν μεταφορά 
κεφαλαίων από λογαριασμό διαθεσίμων σε λογαριασμό 
διαθεσίμων και με την έκδοση των σχετικών εντολών 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις ενημερώνονται οι οικείοι 
λογαριασμοί της λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα αποστέλλει στη Διεύ-
θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, στη Δι-
εύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου – Τμήμα Γ΄ και στον 
ΟΔΔΗΧ, ακριβή αντίγραφα των εντολών κίνησης του 
λογαριασμού Νο 23/201250 για την ενημέρωσή τους. 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 23 (2)
Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο 

(CTM/Cash to Master) σύμφωνα με την πρόβλεψη 

του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώ-

του της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2723/Β’/3-8-2017)». 

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ-

θρου 1 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 
(Α΄ 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του 
ν. 4350/2015 (Α΄ 161) και ισχύει. 

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161). 

3. Tην περίπτωση γ΄ καθώς και το τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με 
την παράγραφο 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001175 
ΕΞ2017/2.08.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών (ΦΕΚ Β’ 2723/3.08.2017). 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτρο-
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχε-
τικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-
Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ),
2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/ 
0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/ 
28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΞΗΗ-Π8Ο), 2/42310/0004/20.6.2017 
(ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν 
οι ναυτιλιακές εταιρείες στις τελωνειακές αρχές για να 
μεταφέρουν στον πλοίαρχο ή σε οποιονδήποτε αρμόδιο 
επί του πλοίου τα προβλεπόμενα μετρητά σύμφωνα με 
την παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/07/2015 
ΠΝΠ είναι τα ακόλουθα:  
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α) εξουσιοδότηση που θα χορηγείται από τη ναυτιλι-
ακή εταιρία με το όνομα του υπάλληλου της (ονομ/νο, 
αριθ. ταυτότητος/διαβατηρίου) που θα μεταφέρει το 
χρηματικό ποσό των μετρητών και στην οποία θα ανα-
γράφονται ακόμα 

• το όνομα του πλοίου, 
• το ακριβές ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως), 
• η εκτιμώμενη ημερομηνία ταξιδιού, 
• η χώρα και το λιμάνι που θα ευρίσκεται το πλοίο κατά 

την εκτιμώμενη ημερομηνία ταξιδιού 
β) βεβαίωση ανάληψης μετρητών (Cash to Master) από 

το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από τη ναυτιλιακή εται-
ρία, που θα χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα προκει-
μένου να προσκομισθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
ως δήλωση ρευστών διαθεσίμων. Η ισχύς της βεβαίωσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από 
την έκδοσή της. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν την ανάληψη μετρητών 
έως του ορίου των 50.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο 
νόμισμα ανά πλοίο ανά ημέρα και τη μεταφορά τους 
στο πλοίο για την κάλυψη αναγκών, το πιστωτικό ίδρυ-
μα είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την ύπαρξη επαρκών 
ελευθέρων κεφαλαίων στο λογαριασμό της ναυτιλιακής 
εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο στ της 
παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2015 ΠΝΠ, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Ι

          Αριθμ. 2438/81183 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 από-

φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-

κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4235/2014 

(Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78). 

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεμα-
τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδι-
ασμού EURATOM» (Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω 
νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 

του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη-
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου-
λίου».

β) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Άρθρο 80 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/891 
της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευ-
τικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν 
λόγω τομείς καθώς και για την τροποποίηση του εκτελε-
στικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 543/2011».

3. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β’ 3903/05-12-2016).

4. Την αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη συμπλήρωση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 
υπ’ 266355/11-02-2009 (Β’ 594) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο 
εδάφιο που τίθεται στο τέλος αυτής: «Ειδικά και κατ’ εξαί-
ρεση και για όλες τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις 
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών 
που υλοποιούν εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 543/2011 
και κατόπιν αιτήματός τους, η διάρκεια της εθνικής στρα-
τηγικής επεκτείνεται έως την λήξη αυτών των επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων, τα οποία θα υλοποιηθούν μέχρι 
τη λήξη τους υπό τους όρους που ισχύουν βάσει του 
εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 543/2011».
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 33795 (4)
    Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί του υπαλληλικού 

κώδικα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Περί κανονισμού 

λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».
3. Την με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1172299 ΕΞ 2016/29.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960/10.03.2017 

(ΦΕΚ 968/Β’/22.03.2017 και Β’ 1238) απόφαση περί Ορ-
γανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε).

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-
2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743/4-8-2017) απόφαση περί «Μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκη-
σης» της Α.Α.Δ.Ε.

6. Την Δ2Α1159529ΕΞ2013/18-10-13 Α.Υ.Ο. - ΥΠ. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος.

7. Την ανάγκη της υπηρεσίας να εξουσιοδοτήσει τους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), εκχωρεί:

Την εξουσιοδότηση υπογραφής του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. στους:

i) Υποδιευθύντρια Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του 
άρθρου 1 της με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ii) Προϊστάμενο Εσόδων για όσα αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με 
αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ.

iii) Προϊστάμενο Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης 
για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 48, 68, 70, 71, 78, 
79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 14 Αυγούστου 2017

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 82957/6988 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 38/4/

02-01-2017 (ΦΕΚ 45/τ. Β΄/18-01-2017) απόφασης 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί καθιέρωσης 

υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις 

απογευματινές ώρες για προσωπικό της Διεύθυν-

σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαν-

νίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2017.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283, του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περι-
φέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 
2015» ( ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011), όπως συμπληρώθηκε 
από το ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, του ν. 2738/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ. Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40Α΄).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 176, του 
ν.  4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.  Α'), με τις οποίες τροπο-
ποιούνται οι όμοιες της παρ. 1, του άρθρου 20, του 
ν. 4024/2011 και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της εν λόγω διάταξης (5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον 
δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης 
και στους Προϊσταμένους Δ/νσης.

9. Την ανάγκη αναλυτικής τεκμηρίωσης των έκτακτων 
και αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται να απασχοληθούν 
οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, κατά το έτος 2017 πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 38/4/
02-01-2017 (ΦΕΚ 45/τ. Β΄/18-01-2017) απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Ηπείρου και συγκεκριμένα το με α/α 9 του 
σκεπτικού της απόφασης, το οποίο αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιω-
αννίνων για συγκέντρωση και καταχώρηση στατιστικών 
στοιχείων, αρχειοθέτηση εγγράφων, ταξινόμηση αδειών 
κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, διεκπεραίωση αιτή-
σεων, συντήρηση μηχανημάτων, επιθεωρήσεις εγκατα-
στάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων για την αντιμετώπιση 
των οποίων απαιτείται να απασχοληθούν οι υπάλληλοι 
της Υπηρεσίας, κατά το έτος 2017, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας τους».

Από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/4/
02-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/τ. Β΄/18-01-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 10 Αυγούστου 2017 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 27648 (6)
Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

του «ΠΡΟΤΥΠΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

και προσθήκη τμήματος σαξοφώνου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

β. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτι-

κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του 
β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).

γ. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

δ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρί-
ων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).

ε. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα-
ση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

στ. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Την υπ’ αρ. 26714/31-07-2017 αίτηση της Καφα-
ντάρη Χριστίνας-Γεωργίας του Νικολάου και την υπ’ 
27568/09-08-2017 συμπληρωματική αίτηση της Τσεκού-
ρα Αικατερίνης του Ιωάννη με συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στην Τσεκούρα Αικατερίνη του 
Ιωάννη την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του «ΠΡΟ-
ΤΥΠΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με αριθμ. ΚΑ-
ΤΕΧΝ/Δ/33881/2137/04.09.1986, (ΦΕΚ 722/τ.Β΄/ 
23.10.1986) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και που στην 
συνέχεια είχε μεταβιβαστεί στην Καφαντάρη Χριστίνα - 
Γεωργία του Νικολάου (ΦΕΚ 789/τ. Β΄/16/03/2012).

2. Την προσθήκη τμήματος σαξοφώνου στο «ΠΡΟΤΥ-
ΠΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2017

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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