
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Συντο-
νισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την επι-
τάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της 
Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Λέκτορα του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.» για συντήρηση - επισκευή των 
δύο (02) προκατασκευασμένων οικίσκων που 
στεγάζουν το Υπόκεντρο R.T.S. Αντιρρίου του Κε-
ντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας (Κ.Λ/Χ Πάτρας).

5 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 5 «Για τις υποβρύχιες δραστηριό-
τητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή».

6 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών και 
νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων της 
Δ/νσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγ-
χων και Ερευνών και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το Α΄ εξά-
μηνο 2018.

7 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 16784 (1)
Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Συντο-

νισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την επι-

τάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της 

Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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),

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 58 παρ. 12 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί Διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολο-
γική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 258/8.12.2014),

γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄98/22.4.2005),

δ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181/29.8.2014), όπως 
ισχύει,

ε. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων........» 
(ΦΕΚ Α΄114/22.9.2015),

στ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

2. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/50984/5461/598/ 
21.8.2017 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, που αφορά στη μονιμοποίηση 
του Σταμάτιου Μπουσέ στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία» (ΦΕΚ 875/7.9.2017 τ. Γ΄).

3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/8812/232/11.10.2017 αί-
τηση του Επίκουρου Καθηγητή Σταμάτιου Μπουσέ για 
τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Ελλη-
νικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών (αρ. συν. 1η/18.10.2017) του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης η οποία εγκρίνει τη μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή κα-
θώς και το γεγονός ότι στο εν λόγω τμήμα δεν έχουν 
συσταθεί Τομείς.

5. Το αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/15478/1594/331/ 
14.12.2017 έγγραφο της Πρυτανείας του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στην μεταβολή 
γνωστικού αντικειμένου του Επίκουρου Καθηγητή Στα-
μάτιου Μπουσέ.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Σταμάτιου Μπουσέ του Ευαγγέλου, Επίκουρου Κα-
θηγητή, του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, από «Αρχαία Ελληνική Φιλο-
λογία», σε «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Παπυρολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

(4)  
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.» για συντήρηση - επισκευή των 

δύο (02) προκατασκευασμένων οικίσκων που 

στεγάζουν το Υπόκεντρο R.T.S. Αντιρρίου του 

Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας (Κ.Λ/Χ Πάτρας). 

 Με την αριθμ. 2824.76/10898/2018/08 Φεβρουαρίου 

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, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνονται αποδεκτές 
οι με αριθμ. πρωτ. ADM/PP/0242/2017/09-10-2017 και 
ADM/PP/0278/2017/27-11-2017 επιστολές πρόθεσης 
δωρεάς της εταιρείας «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.» για συντήρηση - 
επισκευή των δύο (02) προκατασκευασμένων οικίσκων 
που στεγάζουν το Υπόκεντρο R.T.S. Αντιρρίου του Κε-
ντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας (Κ.Λ/Χ Πάτρας), αξίας 
μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2133.1/11069/2018 (5)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ. 5 «Για τις υποβρύχιες δραστηριό-

τητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

ε) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α΄ 114),

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο
Πρώτο

Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 «Για τις υποβρύχιες δρα-
στηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή».

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 5 «Για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με 
αυτόνομη καταδυτική συσκευή».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 

Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39),

β) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει,

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 ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α΄ 114),

ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, εκδίδουμε την ακόλουθη τροποποίηση του Γενι-
κού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (Β΄ 858/08-11-1994):

Άρθρο
Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 5

Τα άρθρα 2 έως και 8, καθώς και τα άρθρα 10 έως και 

15 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (Β΄ 858/
08-11-1994), όπως ισχύει, καταργούνται και τα άρθρα 1, 
9 και 16 τροποποιούνται και αναριθμούνται αντίστοιχα 
σε 1, 2 και 3, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στους 
λιμένες, στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της πε-
ριοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για το σκάφος που διαθέτει ο παροχέας

καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής αντί κτιριακών εγκα-
ταστάσεων.

1. Το προβλεπόμενο στο δεύτερο εδάφιο της περ. ιδ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπουργικής από-
φασης αριθμ. 2123/02/28-3-2006 (Β΄ 449) επαγγελματικό 
μηχανοκίνητο σκάφος, το οποίο δύναται να διαθέτει ο 
παροχέας, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργα-
νωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης (χρησιμοποιού-
μενο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα), 
αντί των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της παραπάνω 
περ. ιδ), κτιριακών εγκαταστάσεων, πρέπει να έχει τις 
εκάστοτε ισχύουσες από τη νομοθεσία τεχνικές προδι-
αγραφές για την κατηγορία και τον προορισμό του, ενώ 
απαιτείται επίσης:

α) επί του πλοίου/σκάφους να υπάρχουν κατάλληλα 
διαμορφωμένοι χώροι που να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για:

αα) τη διδασκαλία των μαθητών
ββ) την αλλαγή ενδυμασίας των μαθητών
γγ) αποθήκη υλικών
β) επί του καταστρώματος του πλοίου/σκάφους να 

υπάρχουν κατάλληλοι χώροι τοποθέτησης του καταδυ-
τικού εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση 
του και η έκθεση του σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε εστίες 
παραγωγής θερμότητας. Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε 
η τοποθέτηση του καταδυτικού εξοπλισμού να μην επη-
ρεάζει την ευστάθεια του σκάφους,

γ) στην πίσω όψη του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του 
πλοίου/σκάφους αυτού (Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώ-
ρησης - Π.Γ.Ε. ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων - Α.Ε.Π.), πρέπει 
να υπάρχει η εγγραφή από τον εκδότη του «Το πλοίο 
μπορεί να μεταφέρει καταδυτικό εξοπλισμό αυτόνομης 
κατάδυσης και να χρησιμοποιείται για τη διενέργεια κα-
ταδύσεων με σκοπό την εκμάθηση υποβρύχιας κολύμ-
βησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των εγκεκριμένων 
σχεδίων και μελετών του πλοίου»,

δ) να υπάρχει προστατευτικός κλωβός του έλικα (προ-
πέλα) του πλοίου/σκάφους για την αποφυγή ατυχημά-
των,

ε) να διαθέτει κλίμακα ανόδου των αυτοδυτών από 
τη θάλασσα,

στ) κατά τη διάρκεια που διενεργούνται καταδύσεις, 
πρέπει να επαίρεται επί ειδικού ιστού το σήμα που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη αυτοδυτών στη θάλασσα.

2. Απαγορεύεται η πλήρωση των φιαλών κατάδυσης 
επί των πλοίων/σκαφών, καθώς και η ύπαρξη επ' αυτών 
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(πλοίων) βενζινοκίνητου αεροσυμπιεστή ή και φιαλών 
αποθήκης αέρα υψηλής πίεσης χωρητικότητας άνω 
των είκοσι (20) λίτρων. Κατ’ εξαίρεση η πλήρωση φια-
λών κατάδυσης επί του πλοίου επιτρέπεται μόνον στους 
ανοιχτούς χώρους του και υπό την προϋπόθεση ότι το 
πλοίο θα βρίσκεται εκτός λιμένα και δεν θα επιβαίνουν 
επ’ αυτού εκπαιδευόμενοι ή άλλα πρόσωπα πέραν των 
απόλυτα αναγκαίων (προσώπων).

Άρθρο 3
Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα 
από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν 
κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοι-
κητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Επί πλέον σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, η Λιμε-
νική Αρχή απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, μέχρι να αποκατασταθούν οι διαπι-
στωθείσες ελλείψεις και να τηρούνται οι προβλεπόμενες 
από την προαναφερόμενη παράγραφο 1 προϋποθέσεις.

Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο Αρχηγός Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού αρχίζει δέκα (10) 
ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1023919 ΕΞ2018 (6)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπε-

ρωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών και 

νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγ-

χων και Ερευνών και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το Α΄ εξά-

μηνο 2018. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, 
περίπτωση γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συν-
δυασμό με τον άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/ 
2004.

3. Το ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) Συνταξιοδο-
τικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονο-
μικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 3205/2003 (Α΄ 297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄ 287).

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/ 
10-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τις 
αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1114121 ΕΞ 2017/31-07-2017 (ΦΕΚ Β΄ 
2681), Δ.ΟΡΓ.Α. 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 
3861) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017/22-12-2017 (ΦΕΚ Β΄
4700).

9. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
(ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ει-
δικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει μετά τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1066066 ΕΞ 2017/
03-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1632), Δ.ΟΡΓ.Α. 1115198 ΕΞ 2017/
28-07-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1166711 
ΕΞ 2017/13-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3970).

10. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν.




