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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 68923/N1

(1)

1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

2

Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων
ειδικών φρουρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Σύσταση Γραφείου Ψηφιακής Ενημέρωσης.

4

Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών 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 νεκρών»

6

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
4932/2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού 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) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 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 άρθρου 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 απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 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 TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22704

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) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 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 μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, 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 (συμπλήρωση 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 τεχνικού 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-
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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 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, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 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, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
6) To π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 148).
7) Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο» (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 χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 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 τροποποιηθεί 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» (Παράρτημα 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, αποφασίζουμε:
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 αποτέφρωσης που εκδίδει το Κ.Α.Ν. εις διπλούν για κάθε αποτέφρωση. Το ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αποτέφρωσης 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 συμμορφώνονται με τα ακόλουθα όρια εκπομπών (11% συγκέντρωση οξυγόνου στα απαέρια για αποτεφρωτήρες που
καίνε ορυκτά καύσιμα ή 15% για ηλεκτρικά θερμαινόμενους 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 τεχνικού 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 Κυβέρνηση 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).
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2. Το 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, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 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, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
6. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο» (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) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 20232/
2010 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 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» (Παράρτημα 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 χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 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) τροποποιείται 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 (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποτέφρωσής τους σε
Κ.Α.Ο.Ν.).».
2. Στο άρθρο 4, παρ. 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην οικογένεια του θανόντος
παραδίδεται επίσης η τεφροδόχος.».
3. Στο άρθρο 4, παρ. 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα οστά του νεκρού εισάγονται στον κλίβανο και μετά
τον προγραμματισμένο χρόνο συλλέγονται τα υπολείμματα 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 περισσότερων 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) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν 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).
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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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 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 Εσόδων (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 διορισμός 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 Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, και ειδικότερα της παραγράφου 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 Κώδικα 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,

