
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, που πληρούνται από άτομα που προ-
στατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

2 Ονοματοδοσία μέρους της προβλήτας του Λιμέ-
να Μυτιλήνης σε προβλήτα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ.

3 Καθορισμός πάγιου χορηγήματος καθαριότητας 
της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Τρικάλων.

4 Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς απο-
σταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας 
Ελασσόνας του Ν. Λάρισας.

5 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-
κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή-
μου Αγιάς του Ν. Λάρισας.

6 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς 
αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών 
Ενοτήτων Κεραμιδίου (του Δήμου Ρήγα Φεραίου) 
και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πηλίου) που 
υπάγονται στο Νομό Μαγνησίας.

7 Έγκριση της 751/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου που αφορά μέτρα 
ρύθμισης κυκλοφορία σε διάφορες οδούς του 
Δήμου Ηρακλείου.

8 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» Νο-
μού Ξάνθης, για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9  Διόρθωση σφάλματος στην 1366/20840/28.06.2018 
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2969/τ.Β΄/24.07.2018.

10  Διόρθωση σφαλμάτων στην 829/12774/24.04.2018 
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1626/τ.Β΄/
10.05.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2722/50 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, που πληρούνται από άτομα που προ-

στατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανο-

μή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέρι-

μνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών 
και άλλες διατάξεις» (220/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./305/16523/12-11 -2018 
απόφαση της επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρί-
θηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης έξι (6) ατόμων 
ΠΕ Πληροφορικής και τεσσάρων (4) ατόμων TE Πληρο-
φορικής στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

3. Το αριθμ. 35/Ζ2/18-01-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Οργα-
νισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης έξι 
(6) ατόμων ΠΕ Πληροφορικής και τεσσάρων (4) ατόμων 
TE Πληροφορικής.

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

5. Την αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Β΄ 695).

6. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (Β΄ 814).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασί-
ας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα 
που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, 
σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/

1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ

ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

 Αριθμ. 3112.9/5218/19 (2)
Ονοματοδοσία μέρους της προβλήτας του Λιμέ-

να Μυτιλήνης σε προβλήτα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΥ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
β) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄145).

γ) Του άρθρου 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).

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής... » (Α΄ 114).

ε) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

στ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26).

ζ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).

η) Της αριθμ. Υ64/13-09-2018 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο 
Σαντορινιό» (Β΄3986).

2. Την αριθμ. 285/23-10-2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λέσβου με την οποία προτείνεται η ονοματοδοσία της 
προβλήτας από τον πράσινο φανό εισόδου εσωτερικής 
λιμενολεκάνης (721202,30 / 4331113,72 συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ ’87) έως τον πράσινο φανό κυρίας εισόδου Λιμένα 
Μυτιλήνης (721507,05 / 4330630,38 συντεταγμένες ΕΓΣΑ 
’87), σε προβλήτα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

3. Το αριθμ. 3112.3-3/09/2018/05-12-2018 ενημερω-
τικό σημείωμα της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής της 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

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

Α1. Την ονοματοδοσία μέρους της προβλήτας του Λι-
μένα Μυτιλήνης σε: «ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ» σύμφωνα με την αριθμ. 285/2018 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Λέσβου, ως ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα 
Υποπλοίαρχο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και 
αναγνώρισης στο πολύτιμο έργο που επιτέλεσε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης των ετών 2015-2016.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2019

  Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
 Ναυτιλίας και
Εσωτερικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 

Ι

    Αριθμ. 44 (3)
Καθορισμός πάγιου χορηγήματος καθαριότητας 

της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Τρικάλων. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2314/1953 «Περί τροποποιήσεων των περί 

καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων» 
(Α΄ 59), άρθρο 2 παρ. 3.

β. Του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού 
τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και 
λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 125), άρθρο 37.

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
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δ. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85), άρθρο 45 παρ. 10.

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) .

στ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145), άρθρο 9.

ζ. Της απόφασης 2061120/26.08.1997 (Β΄ 754) του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός κύριων διατακτών».

η. Της απόφασης 2062200/6414/004/01.09.1997 (Β΄ 858) 
Του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιο-
τήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.

θ. Της απόφασης 2/5091/0026/25.05.2012 (Β΄1741) 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων 
κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών».

2. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της υπηρεσίας μας για 
το έτος 2019 πίστωση, ποσού: 2.160,00 €, στον Ε.Φ.: 1023-
204-0314800, ΑΛΕ: 2410288001, με ποσοστό διάθεσης 
90%, για κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

3. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 

για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, της Δημοσι-
ονομικής υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Τρι-
κάλων, σε ποσό 2.160,00 €.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδ. Φορέα: 1023-204-0314800, 
ΑΛΕ: 2410288001, του οικονομικού έτους 2019.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά 
από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Τρικάλων με 
χρηματικά εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών κα-
θαρισμού των γραφείων της υπηρεσίας του, σύμφωνα 
με την απόφαση 2/5091/0026/25.05.2012 (Β΄ 1741) του 
Υπουργού Οικονομικών.

Η δέσμευση των πιστώσεων έτους 2019, έχει πραγμα-
τοποιηθεί με την αριθμ. 44/11.01.2019, απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Τρικάλων και αριθμό 
έγκρισης 6522, (ΑΔΑ: ΩΛΛΤΗ-Δ5Δ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 11 Ιανουαρίου 2019 

Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 

Ι

       Αριθμ. 30/003/000/350 (4)
Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς απο-

σταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνει-

ας Ελασσόνας του Ν. Λάρισας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Ε2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 

«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν-
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/1989 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ («Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων») του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 
Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14 και της υποπαρ. β της παρ. 3 του άρθρου 41.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(ΦΕΚ 968 Β΄, 1238 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως 
ισχύει.

6. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/
28-1-2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 3317 Β΄) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαρ. τής παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

7. Την αριθμ. 1 πράξη της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ.Υ.Ο.Δ.Δ) 
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 παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και με την αριθμ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017).

8. Το αριθμ. 14404/25-07-2018 έγγραφο του Τελωνείου 
Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η από 18-07-2018 
αίτηση παραγωγού κορόμηλων, για την έκδοση άδειας 
για την απόσταξη των κορόμηλων της παραγωγής του.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί-
σχυση των παραγωγών κορόμηλων του Δ.Δ. Γεράνειας 
Ελασσόνας του Νομού Λάρισας και το γεγονός ότι τα προς 
απόσταξη κορόμηλα είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με το αριθμ. 30/052/000/2400/10-9-2018 σχε-
τικό έγγραφο της Χημικής υπηρεσίας Λάρισας, ως και ότι 
κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται 
προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

10. Την αριθμ. 30/003/000/148/11-01-2019 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη κορόμηλων από τους 
μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γερά-
νειας Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, για την περίοδο 
2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
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κας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό 
την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών 
διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008. 
Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του 
Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. 
(ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη-
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, 
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοο-
λικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα 
προς απόσταξη κορόμηλα σάκχαρο (εκφραζόμενο σε 
ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα από 
τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, περιεκτικότητα αυτών σε 
σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αιθυλική αλκοόλη 
να ληφθεί η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου αλκοόλης 
ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα προς από-
σταξη κορόμηλα, ιμβερτοσακχάρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 30/003/000/348 (5)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-

κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή-

μου Αγιάς του Ν. Λάρισας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Ε2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 

«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν-
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 
Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14 και της υποπαρ. β της παρ. 3 του άρθρου 41.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(ΦΕΚ 968 Β΄, 1238 Β΄) απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

6. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/
28-1-2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
μικών"» (ΦΕΚ Β΄ 3317) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθμ. 1 πράξη της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ.Υ.Ο.Δ.Δ) 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 και με την αριθμ. 39/3/30-11-2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017).

8. Το αριθμ. 19347/05-10-2018 έγγραφο του Τελωνεί-
ου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται το αριθμ. 8031/
04-10-2018 έγγραφο του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, που 
αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων - αποσύκων του 
εν λόγω Δήμου με την οποία αιτούνται την άδεια για την 
απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί-
σχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιας του Ν. 
Λάρισας, ως και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το αριθμ. 
30/052/000/3088/02-11-2018 έγγραφο της Χημικής 
υπηρεσίας Λάρισας, τα σύκα και απόσυκα των εν λόγω 
παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας 
και εξέτασης τους που αυτή διενήργησε, είναι κατάλλη-
λα προς απόσταξη, και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις 
απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

10. Την αριθμ. 30/003/000/149/16-01-2019 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 
Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2018-2019, 
επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 
265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτές 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και υπό την προϋπό-
θεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων 
του ν. 2969/2001 και του καν. (ΕΚ)110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και 
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του καν. (ΕΚ)110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη-
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, 
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοο-
λικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα 
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προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζό-
μενο σε ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα 
από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, περιεκτικότητα αυτών 
σε σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη να λη-
φθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 
10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύ-
ματος» (σχετική αριθμ. 17/1953 εγκύκλιος του ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 30/003/000/349 (6)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-

κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δη-

μοτικών Ενοτήτων Κεραμιδιού (του Δήμου Ρήγα 

Φεραίου) και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πη-

λίου) που υπάγονται στο Νομό Μαγνησίας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Ε2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 

«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν-
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 
Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14 και της υποπαρ. β της παρ. 3 του άρθρου 41.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(ΦΕΚ 968 Β΄, 1238 Β΄) απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

6. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/
28-1-2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ 3317 Β΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθμ. 1 πράξη της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ.Υ.Ο.Δ.Δ) 
του υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του α’ εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016 και με την αριθμ. 39/3/30-11-2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017).

8. Το αριθμ. 30/033/000/2462/22-11-2018 έγγραφο 
της Χ.Υ. Βόλου με το οποίο, διαβιβάζονται οι αιτήσεις 
των παραγωγών σύκων - αποσύκων της Δημοτικής Ενό-
τητας Κεραμιδιού, του Δήμου Ρήγα Φεραίου με αριθμ. 
6989/27-09-2018 και της Δημοτικής Ενότητας Αργα-
λαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου με αριθμό 11408/
07-09-2018 για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των 
σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους και βεβαιώ-
νεται ότι κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και 
εξέτασης τους, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των 
εν λόγω παραγωγών είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί-
σχυση των προαναφερθέντων συκοπαραγωγών του 
Νομού Μαγνησίας και το γεγονός ότι τα προς απόστα-
ξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το 
προαναφερθέν υπό στοιχείο (8) σχετικό έγγραφο της 
Χημικής υπηρεσίας Βόλου, ως και ότι κατά την υπό 
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

10. Την αριθμ. 30/003/000/156/11-01-2019 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) 
Των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδιού του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, 
υπαγομένων στον Νομό Μαγνησίας, για την περίοδο 
2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και 
υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών 
σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 
110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και 
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσό-
τητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποι-
ών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος 
φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκο-
ολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Βόλου, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο ως 
ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα, από 
τη Χημική Υπηρεσία Βόλου, περιεκτικότητα αυτών σε 
σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη να λη-
φθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 
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10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύ-
ματος» (σχετική η αριθμ. 17/1953 εγκύκλιος ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2702/2018 (7)
Έγκριση της 751/2018 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου που αφορά 

μέτρα ρύθμισης κυκλοφορία σε διάφορες οδούς 

του Δήμου Ηρακλείου.

  H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) «Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/2010) με θέμα «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

5. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/2014) «Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 παρ. 
9 αυτού που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.

6. Το αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Το αριθμ. οικ. 2095/8-10-2015 έγγραφο της υπη-
ρεσίας μας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
«Διευκρινίσεις  -Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορια-
κών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας 
Κρήτης».

8. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 
28 παρ. 1 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό της Συντο-
νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 
250/τ.ΥΟΔΔ).

10. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 

ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

11. Το αριθμ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Του-
ρισμού με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
52 του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

12. Την αριθμ. οικ. 8165 απόφαση της Συντονίστρι-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2247 Β΄) 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονά-
δες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής με “Με εντολή Συντονιστή” 
(Μ.Ε.Σ.) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλ-
λήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
12 του ν. 4147 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄), όπως ισχύουν.

13. Το με αριθμ. 64433/30-7-2018 έγγραφο του Τμήμα-
τος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τε-
χνικών έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, προς 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με επισυναπτόμενες τις 
από Ιούλιος 2018 μελέτες (τεχνικές εκθέσεις και σχέδια) 
Του για τις θέσεις των προς έγκριση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

14. Το με αριθμ. 01/2018 πρακτικό της Επιτροπής Κυ-
κλοφορίας Δήμου Ηρακλείου, (αριθμ. 49352/13-6-2018), 
με το οποίο προτείνονται μεταξύ άλλων οι υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

15. Την αριθμ. 43 απόφαση από το 10/24-08-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηρακλείου 
(ΑΔΑ: 668ΒΩ0Ο-Υ3Ω) σύμφωνα με την οποία εισηγεί-
ται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

16. Την αριθμ. 751/2018 απόφαση από το πρακτικό 
32 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με την οποία 
έχουν ληφθεί οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως 
προτείνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 
ΩΤ8Ω0Ο-Η48).

17. Το με αριθμ. 14121/02-10-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -
Τμήμα Προσωπικού με θέμα «Διαβίβαση της αριθμ. 
751/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ηρακλείου και των υποστηρικτικών στοιχείων 
(απόφαση επιτροπής ποιότητας, το σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία), σύμφωνα με 
το οποίο οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν νομότυπα». 

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που καθο-
ρίστηκαν με την με αριθμ. 751/2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ηρακλείου και συγκεκριμένα εγκρίνουμε:

1. Την απαγόρευση στάθμευσης σε οχήματα άνω των 
3,5 τ επί των οδών Αχέπανς και Πανδώρας, (συγκεκριμέ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693Τεύχος Β’ 212/01.02.2019

να για την οδό Αχέπανς έναντι από την οδό Εσπερίδων 
μέχρι τη συμβολή με την οδό Πανδώρας και για την οδό 
Πανδώρας έναντι από τη συμβολή με την οδό Μ. Επανω-
σήφη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αχέπανς).

2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 
άνω των 5τ επί των οδών Λαουμτζή και Αντ. Κατσιμπούρη.

3. Την απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού 
Ελευθέρνης, στη συμβολή της με την οδό Ηφαίστου έως 
την οδό Γ. Μαράντη, εκατέρωθεν, με εξαίρεση τα ση-
μεία που ήδη σήμερα υπάρχει σήμανση απαγόρευσης 
στάθμευσης.

4. Το χαρακτηρισμό των οδών Χορτατσών και Κυδω-
νίας ως ήπιας κυκλοφορίας.

5. Τη διατήρηση των υφιστάμενων κατευθύνσεων των 
οδών Χορτατσών και Κυδωνίας με περιορισμό στη δι-
έλευση σε πεζόδρομο - οδό ήπιας κυκλοφορίας μέχρι 
και την επανεξέταση τους κατά την αναθεώρηση της 
κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης.

6. Την τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στις συμβολές 
Χορτατσών - Καλημεράκη, Χορτατσών - Αμαρίου, Χορ-
τατσών  - Κυδωνίας και επί της οδού Κυδωνίας.

7. Τη μονοδρόμηση της οδού Ερωτοκρίτου με κατεύ-
θυνση από Λόρδου Βύρωνα προς Θεοτοκοπούλου.

8. Τη μονοδρόμηση της οδού Αλμυρού με κατεύθυνση 
από την οδό Αρκολέοντος προς Λόρδου Βύρωνα για το 
πρώτο τμήμα της που δεν φέρει χαρακτηρισμό από την 
κυκλοφοριακή μελέτη και με κατεύθυνση από την Αρκο-
λέοντος προς Θεοτοκοπούλου για το δεύτερο τμήμα της.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη την 
χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα 
σχετικά έργα (π.χ. την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει 
να υποστηρίζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των 
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική μελέτη όπως έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί 

αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Με-
λετών Δήμου Ηρακλείου βάσει της οποίας ελήφθη η εν 
λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 23 Ιανουαρίου 2019

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ.Π.

Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 43 (8)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» 

Νομού Ξάνθης, για το έτος 2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 παρ. 1 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 108, 109 και 131 του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμι-
κού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτε-
ρη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές δια-
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως 
συμπληρώθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄).

5. Τη με αριθμ. 14138/15.05.2017 (ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
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250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) για το διορισμό του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Συνταξιο-
δοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οι-
κονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017
(ΦΕΚ 110 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», 
σε συνδυασμό με την αριθμ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικας της Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄)το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

8. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006(ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και λοιπές 
διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

10. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Δή-
μου Ξάνθης» για κίνηση εκτός της έδρας των υπαλλήλων 
του, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και ημερίδες, 
καθώς και για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του.

11. Την αριθμ. 23/2.1.2019 βεβαίωση της οικονομι-
κής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού» για την 
κάλυψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό του φορέα 
οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρε-
τούν στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού 
Δήμου Ξάνθης» Ν. Ξάνθης για το έτος 2019, ως εξής:

Για τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών:

- Ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Δημοσίου 
Δικαίου, του κλάδου ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, είκοσι 
(20) ημέρες.

Για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη:
- Ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Δημοσίου 

Δικαίου, του κλάδου ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, είκοσι 
(20) ημέρες.

Για το Τμήμα Πολιτισμού:
- Δύο (2) υπάλληλοι, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δι-

καίου, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, είκοσι (20) ημέρες 
έκαστος.

- Για το Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων:
Ένας (1) υπάλληλος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-

καίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 
είκοσι (20) ημέρες.

Για το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
- Ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Δημοσίου 

Δικαίου, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, είκοσι (20) ημέρες.
- Ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Δημοσίου 

Δικαίου, του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, είκοσι 
(20) ημέρες

- Δύο (2) υπάλληλοι, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 
είκοσι (20) ημέρες έκαστος.

Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί, ύψους 1.000,00€ 
συνολικά, βαρύνει τον κωδικό ΚΑ.10.6422 «Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων» 
στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού 
Δήμου Ξάνθης» οικονομικού έτους 2019.

Οι ήδη πραγματοποιηθείσες ημέρες, μέχρι τη δημοσί-
ευση της παρούσας, συμπεριλαμβάνονται στο ως άνω 
ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών 
κίνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

  Στην 1366/20840/28.06.2018 απόφαση της Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2969/τ.Β΄/24.07.2018, στη σελίδα 37544, στον 3ο στίχο 
(ξεκινώντας την αρίθμηση μετά τον πίνακα) παραλείπε-
ται το «υπουργική».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι 

   (10)

  Στην 829/12774/24.04.2018 απόφαση της Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1626/τ.Β΄/10.05.2018.

1. Στη σελίδα 17835 στην Β΄ στήλη, στον 19ο στίχο 
παραλείπεται το:

«στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 1) Δικτυακές Πόλεις και 
Αναπαραστάσεις».

2. Στη σελίδα 17835 στην Β΄ στήλη, στον 42ο στίχο 
διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «εξήντα»,
στο ορθό: «εκατόν είκοσι».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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