
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή Λειτουργίας Νηπιαγωγείου.

2 Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρη-
ση της υπαλλήλου που την κατείχε.

3 Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό 
του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και 
του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης από-
δοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων 
α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του 
ν. 4172/2013.

4 Τροποποίηση της απόφασης 1/261/07.06.2019 
(Β΄ 2621/28.06.2019) της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέ-
ωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

5 Καθορισμός παγίου κατ’αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/νίκης στο 
Ν. Θεσσαλονίκης.

6 Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης για την άσκηση της αρμοδιότητας του 
δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), περί έγκρισης της 
τροποποίησης του προϋπολογισμού των εντε-
ταγμένων έργων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 67738/27.06.2019 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2633/28.06.2019 
(Τεύχος Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3544 (1)
Αναστολή Λειτουργίας Νηπιαγωγείου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-02-2002).
2. Την Φ .12/530/62626/γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345/2011 

τ. Β΄) υπουργική απόφαση.
3. Την Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 υπουργική 

απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης».

4. Την αριθ. 74225/Δ1/13-05-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ 
με θέμα «Ενέργειες για τον προγραμματισμό εκπαιδευτι-
κού έργου των Νηπ/γείων για το σχολικό έτος 2019-2020».

5. Το άρθρο 11 του ν. 1966/1991.
6. Την παρ. 2 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019.
7. Το αριθμ. 1468/2/29-05-2019 έγγραφο της Δ/ντριας 

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.
8. Τη χωρίς επιβάρυνση με έξοδα του κρατικού προϋ-

πολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Καρ-

δακάτων Κεφαλληνίας για το σχολικό έτος 2019-2020, 
λόγω μηδενικού αριθμού αιτήσεων εγγραφών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθ. 2901.03/ 55161 /2019 (2)
Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρη-

ση της υπαλλήλου που την κατείχε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (A΄ 114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’121).

γ) των άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

2. Την αριθμ. 2901.26/49141/2019/01-7-2019 (Γ΄1158) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής 
σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ Μεταφρα-
στών-Διερμηνέων, ΠΟΛΙΤΗ Αναστασίας του Κων/νου.

3. Την 2901.03/65913/2018/07-9-2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: 
«Μετατροπή οργανικών θέσεων μετά την αποχώρηση 
υπαλλήλων που τις κατείχαν» (Β΄4202), με ΑΔΑ: ΩΟ-
124653ΠΩ-ΨΙΞ.

4. Την 2901.03/4965/2019/22-1-2019 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: 
« Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρηση 
υπαλλήλου που την κατείχε» (Β΄407), με ΑΔΑ: ΩΣ8Ο-
4653ΠΩ-ΧΛΛ, αποφασίζουμε:

1. Τη μετατροπή μίας (01) κενής οργανικής θέσης του 
κλάδου ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, μετά την αποχώρη-
ση της υπαλλήλου που την κατείχε (σχετ. 2 του προοιμίου), 
σε μία (01) οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών , σύμ-
φωνα με την παρ. 24 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 (Α΄26).

2. Μετά τη, δια της παρούσης, μετατροπή των θέσεων :
- Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (παρ. 3 του άρθρου 81 του 

π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά εξήντα επτά (67) 
θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 
του ν. 4479/2017 (Α΄94). Από τις εξήντα επτά (67) θέσεις, 
με ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού 
Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Το-
πογράφου Μηχανικού, οι είκοσι πέντε (25) θέσεις προ-
έρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (παρ. 24 του 
άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) αυτοδικαίως καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

Αριθμ. Α.1289  (3)
Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του 
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του 
τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης 
του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, των παραγράφων 
3 και 4 του άρθρου 15, της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 και των άρθρων 31 και 34 του ν.4174/2013 (170 Α’), 
όπως ισχύουν,

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

γ) των άρθρων 21, 61, της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 62, της περίπτωσης δ΄ της πα-
ραγράφου 1, των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 
καθώς και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 
του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 (167 Α’), όπως ισχύουν,

δ) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1031/2014 (261 Β΄) και 
ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1048/2014 (417 Β΄ και 775 Β΄), όπως ισχύουν.

ε) των αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1101/2019 
(948 Β΄) και Α.1185/2019 (1591 Β΄) καθώς και της απόφα-
σης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1115/2019 (1098 Β΄),

στ) Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968Β΄) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 
Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οι-
κονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (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, όπως ισχύουν και την 
αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1085832/
3312/0014/26.7.1989 για το χρόνο απόδοσης του τέλους 
χαρτοσήμου, που οφείλεται στις αμοιβές τρίτων.

5. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά 
περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρα-
τούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις εισοδημάτων 
από επιχειρηματική δραστηριότητα από τους καταβάλ-
λοντες τα παραπάνω εισοδήματα, καθώς και την ανάγκη 
απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτουν στην Ελ-
λάδα και καταβάλλονται σε αλλοδαπούς δικαιούχους.

6. 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.), αποφασίζουμε:

Στον Πίνακα «Αναλυτικές αμοιβές δικαιούχων αμοιβών 
από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» του Παραρτήματος 
Α1 της Α.1101/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
μετά τη στήλη με την ένδειξη «Όνομα» και πριν τη στήλη 
με την ένδειξη «Φορ. Συντελεστής», προστίθενται δύο 
(2) νέες στήλες με τις ενδείξεις «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ 
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(ΝΑΙ/ΌΧΙ)» και «Χώρα φορολογικής κατοικίας δικαιούχου 
αμοιβής».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

Αριθμ. 1/262 (4)
Τροποποίηση της απόφασης 1/261/07.06.2019 

(Β΄ 2621/28.06.2019) της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέ-

ωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-

πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως την παρ. 
1 του άρθρου 45 και την περίπτωση α της παρ. 4 του 
άρθρου 43 αυτού.

2. Την απόφαση 226244/21.12.2017 (ΥΟΔΔ 697/
22.12.2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

3. Την απόφαση 17176/14.11.1988 (Β’ 832/15.11.1988) 
των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του ΔΣ 
της ΕΕΑΕ», ιδίως την περίπτωση ια της παρ. 1 αυτής.

4. Την αριθμ. 262η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΑΕ της 12.07.2019, θέμα 1.

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

Α. Η απόφαση 1/261/07-06-2019 (Β΄ 2621/28.06.2019) 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας τροποποι-
είται ως εξής:

1. Το σημείο γ1α της παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Οδοντιατρικών εφαρμογών (συμπερι-
λαμβανομένων εφαρμογών οδοντιατρικής 
αξονικής τομογραφίας)

100€»

2. Η τιμή του σημείου γ9 της παρ. Α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«200€ (50€ προκειμένου για οδοντιατρικές εφαρμογές 
του ως άνω σημείου γ1α)».

3. Το σημείο δ1 της παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτι-

νοβολίας πέραν των πρακτικών του σημείου γ1 της πα-
ρούσας απόφασης ή ιατρικών ακτινικών επιταχυντών».

Β. Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

Αριθμ. 292638 (5)
Καθορισμός παγίου κατ’αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-

σιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/νίκης στο 

Ν. Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) όπως Ισχύει
β. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α/06-11-2017).

2) Του π.δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ.145/Α΄/05-08-2016).

3) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει.

4) Την 60417/11902/18-12-2018 απόφαση της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ειδικός φορέας 1033-401-
0000000 «δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.»

5) Την οικ. 35963/ΓΔ1.410/10-05-2019 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους Προ-
ϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του 
Σ.ΕΠ.Ε.» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1800/22-05-2019).

6) Του ν. 4584/2018 (ΦΕΚ A 213/19.12.2018) «Κύρωση 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

7) Το άρθρο 2 της 2/5091/0026/25-05-2012 ΦΕΚ 1741/
Β/25-5-2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι-
σμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα 
από 17/09/2019 έως 31/12/2019 του Τμήματος Επιθε-
ώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/
νίκης στο Ν. Θεσσαλονίκης σε 1.144,00€ (μηνιαίο ποσό 
330,00€ συνολικά).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1033-401-0000000 
και Κωδικού Εξόδου 2410288001 του οικ. Έτους 2019.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά 
από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, μέσω χρηματικού 
εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των 
γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/νίκης στο Ν. Θεσσαλονίκης.

evgmest
Highlight
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Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος δι-
αχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώ-
σει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας 
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία της.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής με α/α 64481 της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Θεσσαλονίκης.

 Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2019

Η Προϊσταμένη
ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΚΑΤΑ

I

Αριθμ. 17151 (6)
Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Επι-

τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λο-

γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνεί-

ου Κρήτης για την άσκηση της αρμοδιότητας του 

δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4485/2017 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει), περί έγκρισης της 

τροποποίησης του προϋπολογισμού των εντε-

ταγμένων έργων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 545/1977 (ΦΕΚ Α΄ 46/17-2-1977) 

«Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επω-
νυμίαν Πολυτεχνείον Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 73/2013 (ΦΕΚ Α΄ 119/28-5-
2013) «Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης» και τις σχετικές εκδοθείσες διαπι-
στωτικές πράξεις του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

3) Τις διατάξεις του π.δ. 67/2016 (ΦΕΚ Α 123/1-7-2016) 
«Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του ομώνυ-
μου Τμήματος στο Πολυτεχνείου Κρήτης»

4) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τις διατάξεις του άρθρου 54 υπό τον τίτλο «Αρ-
μοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.» και του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
Α 70/07-05-2019) υπό τον τίτλο «Οικονομική διαχείριση 
ερευνητικών προγραμμάτων», με το οποίο τροποποιείται 
το ως άνω άρθρο 54 και προστίθεται νέα παράγραφος 
(υπό α/α 2) στο ως άνω άρθρο 54.

5) Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

6) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/9-3-1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 9 υπό τον τίτλο 
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - 

Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογρα-
φή»

7) Την αριθμ. 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων περί της εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
τάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 627/28-11-2017 
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.)

8) Την 1947/4-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΛ469Β6Ν-79Τ) από-
φαση του Πρύτανη για τον καθορισμό του τομέα ευθύ-
νης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτά-
νεων, μεταξύ αυτών δε και του Αντιπρύτανη Έρευνας 
και Δια Βίου Εκπαίδευσης, και της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις (ΦΕΚ Β΄ 4472/
19-12-2017).

9) Την αριθμ. πρωτ. 2455/21-12-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης περί της 
συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ 6ΩΨΤ469Β6Ν-Β8Π).

10) Την απόφασης της υπ’ αριθμ. 513ης /23-5-2019 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για το παρόν θέμα.

11) Την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης.

12) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 
αποφασίζει και εξουσιοδοτεί:

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, όπως με μόνη την υπογραφή του, 
ο τελευταίος, εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπο-
λογισμού των εντεταγμένων έργων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4485/2017, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 
72 του ν.4610/2019 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 18 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
Στην 67738/27.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2633/28.06.2019 (Τεύχος Β’) στη σελίδα 30062 στην 
Α’ στήλη, στο 53 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το 
εσφαλμένο: «8-2-2016 (152/Β’/9-2-2016 και 1705/Β’/
1-11-2010)»,

στο ορθό: «8-2-2006 (152/Β’/9-2-2006 και 1705/Β’/
1-11-2010)».

(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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