
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

2 Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενι-
κών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων 
ειδικών φρουρών.

3 Σύσταση Γραφείου Ψηφιακής Ενημέρωσης.

4 Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπο-
νητών Σκακίου Γ΄ Κατηγορίας, στην Αθήνα.

5 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
20232/2010 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων 
τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την 
ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νε-
κρών»

6 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
4932/2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τε-
χνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την 
ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 
οστών νεκρών».

7 α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 
14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 
4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικα-
σία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήρ-
γησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιεί-
ας από 26.10.2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφαλμάτων στην 25436/05.04.2019 
(ΦΕΚ Β΄ 1303) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ανώτατου 
ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περι-
φερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις 
περιφερειακές εκλογές».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68923/N1 (1)

   Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193Α΄) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/ 
2017 (109Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13Α΄).

4. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (756Β΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφα-
ση (1584Β΄).

6. Την με αριθμ. Φ2ΓΑ/135668/Δ5/24-9-2013 (ΦΕΚ 285/
Β΄/10-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΑ», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 102169/
Ν1/19-6-2017 (ΦΕΚ 2189/Β΄/27-6-2017 όμοιά της.

7. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 
1157/Β΄/4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών 
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) 
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα».

8. Την από 28-3-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την με αριθμ. ΔΑ/3558/11-2-2019 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ2ΓΑ/135668/Δ5/
24-9-2013 (ΦΕΚ 285/Β΄/10-2-2014) απόφαση, με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Συ-
στεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. και η οποία τροποποιήθη-
κε με την με αρ. 102169/Ν1/19-6-2017 (ΦΕΚ 2189/Β΄/
27-6-2017 όμοιά της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
και τη δυναμικότητα των νηπίων, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην ΚΑ-
ΡΑΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ., για δύο (2) αίθουσες 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων εκάστη.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός 
των νηπίων που δύνανται να εγγραφούν δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα (24) νήπια ανά τμήμα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπι-
αγωγείο - ΗΛΙΟΧΩΡΑ - Κωνσταντίνα Καραπαπά».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κλαδέου 
14, στην Πάτρα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Αριθμ. 7002/2/335- ρν΄ (2)
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενι-

κών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων 

ειδικών φρουρών. 

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θε-

μάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 158).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων 
γενικών καθηκόντων και κατάργηση οργανικών 
θέσεων ειδικών φρουρών

1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθη-
κόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), όπως 
διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνο-
νται κατά πέντε (5). Οι θέσεις αυτές προέρχονται από την 
ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων 
ισάριθμων ειδικών φρουρών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της 6000/14/41/2 από 26-02-2019 απόφασης του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των πέντε (5) ειδικών 
φρουρών, που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό 
γενικών καθηκόντων, με την απόφαση της προηγούμε-
νης παραγράφου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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, 5 Μαΐου 2019

Ο Αρχηγός 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 25240 οικ. Φ. 109. 1 (3)
Σύσταση Γραφείου Ψηφιακής Ενημέρωσης.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3511/2006 «Αναδιορ-

γάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της 
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως αντι-
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καταστάθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4249/2014 «Ανα-
διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-
στικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 73).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

δ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α΄ 159).

ε. Της αριθμ. 18386 οικ. Φ. 109.1/09-04-2014 απόφασης 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
«Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 942).

2. Την αριθμ. 1271/10-11-2015 σύμβαση μεταξύ της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και της ένωσης εταιρι-
ών «ΟΤΕ Α.Ε. - BYTE ΑΒΕΕ - SATWAYS LTD» για το έργο 
«Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης 
Πυρκαγιάς».

3. Την ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των νέων τεχνο-
λογιών και της συνακόλουθης αναβάθμισης των παρε-
χόμενων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για την αποστολή μηνυμάτων (sms) μέχρι τα 
50.000 μηνύματα ανά μήνα, με δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητων μηνυμάτων σε κάθε επόμενο μήνα, 
ήτοι συνολικά 600.000 μηνυμάτων ανά έτος, μέσω του 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. Πέραν του ανωτέρω ορίου, δεν είναι δυνα-
τό να εκτιμηθεί η προκύπτουσα δαπάνη, καθόσον δεν 
υφίστανται στατιστικά, ποσοτικά ή άλλα δεδομένα που 
σχετίζονται με τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών, 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, Γραφείο Ψηφιακής Ενημέρωσης, με έδρα το Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), υπαγόμενο 
απευθείας στο Δ/τή αυτής και έχει τις παρακάτω αρμο-
διότητες:

α. Την ψηφιακή ενημέρωση εγγεγραμμένων χρηστών, 
πολιτών και φορέων, της διαδικτυακής Πύλης του Π.Σ., 
σχετικά με την εκδήλωση σημαντικών συμβάντων στην 
περιοχή ενδιαφέροντός τους.

β. Την ψηφιακή ενημέρωση εγγεγραμμένων χρηστών 
της διαδικτυακής Πύλης του Π.Σ., σχετικά με την επικιν-
δυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή ενδιαφέ-
ροντός τους και την αποστολή οδηγιών.

γ. Την στοχευμένη πληροφόρηση εγγεγραμμένων χρη-
στών εθελοντών πυροσβεστών.

δ. Την παροχή γεωχωρικών δεδομένων προς κρατι-
κούς φορείς.

ε. Την ενημέρωση πολιτών με λειτουργικότητα GIS.
στ. Την υποδοχή και προώθηση στο Ε.Σ.Κ.Ε. των ψη-

φιακών ειδοποιήσεων μέσω της Πύλης από πολίτες και 
Φορείς, σχετικά με τον κίνδυνο ή την εκδήλωση πυρκα-
γιάς ή την ύπαρξη θυμάτων ή ζημιών.

ζ. Την σύνταξη, επικαιροποίηση και ορθή τήρηση των 
κανόνων λειτουργίας («Όροι χρήσης») των υπηρεσιών ειδο-
ποίησης/ενημέρωσης προς πολίτες και φορείς, καθώς και 
της γενικότερης χρήσης της διαδικτυακής Πύλης του Π.Σ.

η. Τη συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Α.Π.Σ. και το 
Ε.Σ.Κ.Ε. για την εναρμόνιση των παρεχόμενων ειδοποι-
ήσεων και ενημερώσεων, καθώς και με τη Διεύθυνση 
Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Σ. 
για θέματα τεχνικής υποστήριξης.

2. Το Γραφείο, το οποίο στελεχώνεται εκ της υπάρ-
χουσας οργανικής δύναμης του Π.Σ., λειτουργεί όλο το 
24ωρο και οι υπηρετούντες σε αυτό ορίζονται, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα, σε υπηρεσία πέραν του πενθημέρου, και 
τίθενται σε επιφυλακή, για την έγκαιρη και αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση των περιστατικών που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαΐου 2019

Ο Αρχηγός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/
236794/7665 /3570/1085 (4)
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προ-

πονητών Σκακίου Γ΄ Κατηγορίας, στην Αθήνα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β. Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν.  2725/1999 (ΦΕΚ 

Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 
του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ. Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

δ. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ 7/Α΄/2018).
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ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» 
(ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την τροποποίηση αυτής 
με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ /97295/4796/434/325 
(ΦΕΚ 852/Β΄/9-03-2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο 
Βασιλειάδη.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/ 
552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β΄/20/03/2018) περί με-
ταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων 
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.

4. Το αριθμ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Σκακιστική 
Ομοσπονδία.

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/92374/22-2-2019 έγγραφο της 
Ομοσπονδίας.

6. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 
117155/3822/1907/635/6-3-2019 (ΦΕΚ 940/Β΄/20-3-2019) 
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ως προς το άρθρο 6, παρ. 2, η οποία διαμορφώνεται ως 
εξής:

«2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλή-
ρωση του 21ου έτους εντός του ημερολογιακού έτους 
2019).».

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518  (5)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
20232/2010 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τε-
χνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την 
ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 
νεκρών»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ - 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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

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

4) Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

6) To π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 148).

7) Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελ-
λο» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ72/
21-09-2018 όμοια απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’ 4201).

8) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 20232/ 
2010 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χα-
ρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέ-
φρωσης νεκρών» (Β’ 745) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

9) Τα άρθρα 48-51 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

10) Το άρθρο 14, 15 και 92 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

11) Το άρθρο 35 του ν. 3448/2006, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

12) Την υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 152442/ 
7.10.2015 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το 
είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» 
της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Πα-
ράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής 
απόφασης» (Β’ 2156).

13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

H κοινή υπουργική απόφαση οικ.20232/2010 (B’ 745) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«4. Η γραμματεία του Κ.Α.Ν. καταχωρεί στο βιβλίο 
αποτεφρώσεων πενταψήφιο αριθμό αποτέφρωσης, ο 
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οποίος χαράσσεται στο ειδικό πυρίμαχο αντικείμενο που 
τοποθετείται εντός του φέρετρου. Ο ίδιος αυτός αριθμός 
αναγράφεται μαζί με το όνομα του νεκρού επάνω στην 
τεφροδόχο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό αποτέ-
φρωσης που εκδίδει το Κ.Α.Ν. εις διπλούν για κάθε απο-
τέφρωση. Το ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αποτέ-
φρωσης παραδίδεται στην οικογένεια του θανόντος και 
το άλλο παραμένει στο ΚΑΝ.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Οι αποτεφρωτές των Κ.Α.Ν. θα πρέπει να συμμορ-
φώνονται με τα ακόλουθα όρια εκπομπών (11% συγκέ-
ντρωση οξυγόνου στα απαέρια για αποτεφρωτήρες που 
καίνε ορυκτά καύσιμα ή 15% για ηλεκτρικά θερμαινόμε-
νους αποτεφρωτήρες):

Α. Ολική συγκέντρωση σκόνης: 10 mg/m3 (ωριαίες 
μέσες τιμές) - τουλάχιστον (1) μία μέτρηση ανά εξάμηνο.

Β. Μονοξείδιο του άνθρακα: 50 mg/m3 (ωριαίες μέσες 
τιμές).

Γ. Οργανικές ουσίες υπολογιζόμενες ως TOC: 20 mg/
m3 (ωριαίες μέσες τιμές) - τουλάχιστον μία (1) μέτρηση 
κατ’ έτος.

Δ. Διοξίνες και φουράνια: 0,1 ng I-TEQ/m3 - μέσος 
όρος περιόδου δειγματοληψίας - (ελάχιστης διάρκειας 
6 ωρών) - τουλάχιστον μία μέτρηση κατ’ έτος.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38329/2517  (6)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

4932/2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τε-

χνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την 

ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 

οστών νεκρών».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

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

4. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

6. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελ-
λο» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ72/
21-09-2018 όμοια απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’4201).

7. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011) «Περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθ-
μιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλ-
λοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

8. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 20232/ 
2010 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χα-
ρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέ-
φρωσης νεκρών» (Β’ 745).

9. Τα άρθρα 48-51 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

10. Το άρθρο 14, 15 και 92 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

11. Την υπουργική απόφαση αρ. οικ. 152442/7.10.2015 
«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος 
έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 
12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Πα-
ράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής 
απόφασης» (Β’ 2156).

12. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 4932/ 
2017 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χα-
ρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέ-
φρωσης οστών νεκρών» (Β’ 441).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α. Η υπουργική απόφαση 4932/2017 (Β’ 441) τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 4, παρ. 1, σημείο (β), το τελευταίο εδάφιο 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση που τα 
οστά του θανόντος βρίσκονται σε οστεοφυλάκια και έχει 
πάψει η καταβολή των τελών για τη φύλαξη σε αυτά, θα 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά τα προαναφερόμενα 
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πρόσωπα και να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από 
τον κανονισμό λειτουργίας του κοιμητηρίου (συμπερι-
λαμβανομένης της δυνατότητας αποτέφρωσής τους σε 
Κ.Α.Ο.Ν.).».

2. Στο άρθρο 4, παρ. 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθί-
σταται ως ακολούθως: «Στην οικογένεια του θανόντος 
παραδίδεται επίσης η τεφροδόχος.».

3. Στο άρθρο 4, παρ. 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«Τα οστά του νεκρού εισάγονται στον κλίβανο και μετά 
τον προγραμματισμένο χρόνο συλλέγονται τα υπολείμ-
ματα της αποτέφρωσης, τα οποία κονιορτοποιούνται σε 
ειδικό μηχάνημα (κονιορτοποιητής).».

4. Στο άρθρο 5, παρ. Α, το σημείο 2 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«2. Δεν επιτρέπεται η αποτέφρωση οστών περισσότε-
ρων του ενός νεκρού κάθε φορά.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

  Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 1179 (7)
α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 

14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 

4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδι-

κασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που δι-

ενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας 

αλιείας από 26.10.2018.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(κύρωση με το ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), 
όπως ισχύει, β) τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 
1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Τ. 1940/ 
41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 
4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π.1591/ 
1546/4.3.1987 (ΦΕΚ Β΄ 113/12.3.1987), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση 
του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L269/10.10.2013).

6. Τις διατάξεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 
του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική 
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύουν 
(L 256/07.09.1987),

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 94/27.05.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 
17 και 41, όπως ισχύουν.

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
(Β΄ 968/22.3.2017 και 1238/10.4.2017) απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β΄ 130/28.1.2013 και Β΄ 372/19.2.2013) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει, και ειδικότερα της πα-
ραγράφου 44 του άρθρου 2 αυτής, όπως προστέθηκε με 
την Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β΄ 3317) απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

11. Την ανάγκη τροποποίησης της Π.8271/4879/ 
18.12.1987 απόφασης με σκοπό να αντιμετωπισθούν 
προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία 
παράδοσης αγαθών σε πλοία παράκτιας αλιείας.

12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, δεδομένου 
ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώ-
δικα Φ.Π.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 
11,14 και 40 της υπουργικής απόφασης 
Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988)

1. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/ 
18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), τροποποιούνται ως εξής:

α) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 
να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της 
περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του 
Κώδικα ΦΠΑ καθώς και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, 
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τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για 
τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων».

β) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξί-

ας της παράδοσης αγαθών που προορίζονται να ενσω-
ματωθούν ή χρησιμοποιηθούν σε πλοία που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών της παραγράφου 
1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και της παρά-
δοσης καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοι-
πών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των 
ανωτέρω πλοίων και δικαιούνται αυτών των απαλλαγών 
βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 
27 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Π. 1591/1546/4.3.87 
Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας περί τήρησης τελω-
νειακών διατυπώσεων εξαγωγής.

2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, για την απαλλαγή 
από το φόρο προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω παρα-
δόσεων αγαθών:

α) οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 14 της παρούσας 
απόφασης δύνανται να εφαρμόζονται για την παράδο-
ση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσω-
ματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία παράκτιας 
αλιείας

β) οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 της 
απόφασης Τ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), 
όπως ισχύει, εφαρμόζονται εφόσον στις περιοχές εφο-
διασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές 
περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι 
οποίες θα εξετάζονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφερομένου.

Οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμ-
φωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους 
προβλεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις ποσοτικούς 
περιορισμούς.».

γ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντι-

κειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών 
κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία 
που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο, εκδίδει και προσκομίζει 
στον προμηθευτή των αγαθών το οριζόμενο από τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της 
παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των 
αναγραφομένων σ’ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.

Ειδικά οι υποκείμενοι στο φόρο εκμεταλλευτές πλοίων 
παράκτιας αλιείας, προσκομίζουν στον προμηθευτή των 
αγαθών, επιπρόσθετα τα εξής:

α) Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τις κεί-
μενες διατάξεις επαγγελματικής άδειας αλιείας η οποία 
πρέπει να είναι σε ισχύ.

β)Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή άλλο στοιχείο από 
το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο εκμεταλλευτής είναι 
υποκείμενος στο «Κανονικό Καθεστώς» και έχει δηλώσει 
τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας, ή υποκείμενος 
στο «Ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. αλιέων».

3. Ο προμηθευτής εκδίδει το τιμολόγιο ή άλλο νόμιμο 
παραστατικό πώλησης με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως 

Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.1987» εφόσον προσκομίζεται 
από τον λήπτη των αγαθών ειδικό διπλότυπο δελτίο με 
την ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία. Το ειδικό διπλό-
τυπο δελτίο επισυνάπτεται στο παραστατικό πώλησης. 
Στο παραστατικό πώλησης αναγράφονται πέραν των 
λοιπών απαραίτητων στοιχείων:

- ο αριθμός του πιο πάνω δελτίου αγοράς εφοδίων και
- το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του 

σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται 
κατευθείαν σ~ αυτό.».

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 

απόφασης, πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ νοού-
νται τα πλοία που υπάγονται στις οικείες δασμολογικές 
διακρίσεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβου-
λίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία 
και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει.»

Άρθρο 2
Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που 
διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας 
αλιείας από 26.10.2018

Οι υποκείμενοι στο φόρο που υπάγονται στο άρθρο 
40 του Κώδικα ΦΠΑ και την εφαρμογή των απαλλαγών 
του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, δικαιούνται επιστρο-
φής του ΦΠΑ, για πράξεις που διενέργησαν ως λήπτες 
αγαθών και υπηρεσιών και ο φόρος κατέστη απαιτητός 
από 26.10.2018 έως και την έκδοση της παρούσας, λόγω 
επιβάρυνσης των παραστατικών πώλησης με ΦΠΑ, εάν 
για τις ανωτέρω πράξεις αυτές δεν εκδοθεί πιστωτικό 
τιμολόγιο λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

Η επιστροφή διενεργείται με την αναγραφή του ΦΠΑ 
που επιβάρυνε τα ανωτέρω παραστατικά πώλησης στην 
έκτακτη δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, που υποβάλ-
λεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1010/2015, 
με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Τα 
ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται στην έκτακτη δή-
λωση που αφορά την εξάμηνη περίοδο εντός της οποίας 
ο φόρος καθίσταται απαιτητός.

Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της έκτακτης δήλω-
σης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ως αίτηση 
επιστροφής και διεκπεραιώνεται από τον Προϊστάμενο 
της Δ.Ο.Υ., αφού καλέσει εγγράφως τον υποκείμενο στο 
φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τον χρόνο που 
προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, να προσκομίσει αντίγραφα 
των παραστατικών πώλησης που εκδόθηκαν με ΦΠΑ. 
Εν συνεχεία αφού γίνει επαλήθευση του περιεχομένου 
των ανωτέρω παραστατικών πώλησης με το υπόλοιπο 
της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ της αντίστοιχης εξάμηνης 
περιόδου, προβαίνει στην έκδοση ΑΦΕΚ για την επιστρο-
φή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Άρθρο 3
Ισχύς και εφαρμογή

1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
3.6.2019.
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2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
και το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

Ο Διοικητής 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      Στην 25436/05.04.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1303) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών απόφαση με θέμα: «Καθορισμός 
ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο πε-
ριφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις πε-
ριφερειακές εκλογές», επέρχονται οι εξής διορθώσεις:

Α. Στη σελίδα 15628, στην ενότητα του πίνακα «ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», στη στήλη «ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑ-
ΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ» και στη γραμμή που αντιστοιχεί 
στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»:

από το εσφαλμένο: «4.500» 
στο ορθό: «3.500».
Β. Στη σελίδα 15629, στην ενότητα του πίνακα «ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στη στήλη «ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ» και στη γραμμή που αντιστοιχεί στην 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»:

από το εσφαλμένο «6.500» 
στο ορθό: «7.500».
Γ. Στη σελίδα 15630, στην ενότητα του πίνακα «ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη στήλη «ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ» και στη γραμμή που αντι-
στοιχεί στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΡΟΔΟΥ»:

από το εσφαλμένο «3.500» 
στο ορθό: «3.000».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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