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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καταβολή κόστους διαχείρισης δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

2

Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

3

Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

4

Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε
περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων.

5

Έγκριση παροχής είκοσι τριών (23) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»
και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης
κατά το έτος 2018.

6

Επιβολή ΦΠΑ και προστίμου στην εταιρία MON.
IKE ΑΦΜ80065527 για τελωνειακή παράβαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1228
(1)
Καταβολή κόστους διαχείρισης δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Το ν. 4429/2016 (Α΄199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας
και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
2. το άρθρο 47 παρ. 2γ του ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
3. το π.δ 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», και
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ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,
4. το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. την 195245/15.11.2018 (Β΄ 5252) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»,
6. το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «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»,
7. το π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
8. την αριθμ. Υ2/22-09-2015 (Β΄ 2076) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. την αριθμ. Υ8/25.9.2015 (Β΄ 2109) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνο Φωτάκη»,
10. την 288/12-04-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 173) υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και
Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. την αριθμ. 146206/18.09.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 526) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Φωτάκη με θέμα
«Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
12. την αριθμ. 6910/27.11.2018 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση καταβολής κόστους Διαχείρισης δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας»,
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13. το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταφορά κονδυλίων ύψους
377.747,25 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και συγκεκριμένα από πόρους προερχόμενους από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
Το ποσό θα μεταφερθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./3/45118
(2)
Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και του
άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013).
2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 88/29-8-2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./66/4139/22-5-2017
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26.5.2017) εγκριτική απόφαση της
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
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7. Το αριθμ. 31589/01/2018 /26-11-2018 έγγραφο του
ΑΣΕΠ.
8. Τον πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ 1349/Γ΄/15-11-2018)
της 3Ε/2017 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕ.Κ. 22/τ.ΑΣΕΠ/
29-06-2017) «Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε την κατανομή ενός (1) ατόμου στο
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ),με
γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική, σύμφωνα με τους
πίνακες διοριστέων (ΦΕΚ 1349/Γ ΄/15-11-2018) της Προκήρυξης 3Ε/2017 του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ.22/τ. προκηρύξεων
Α.Σ.Ε.Π./29.06.2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/47145
(3)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..κ.λπ.»
και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1 -3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167 /31846 /10-11-2017
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
όπως ισχύει.
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6. Τα αριθμ. 2726/12-12-2018 και 2728/12-12-2018 έγγραφα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης
του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή: Α) δύο (2) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο Χημικών
κατηγορίας Π.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ΦΕΚ Γ΄ 1437/04-12-2018 και Β) τριών
(3) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
με γνωστικό αντικείμενο Φαρμακοποιών κατηγορίας
Π.Ε, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ΦΕΚ Γ΄ 1426/30-11-2018, που εκδόθηκαν
με Βάση την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/
τ. Α.Σ.Ε.Π./22-1-2018), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ: 892/19
(4)
Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε
περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 18 «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων» του
ν. 3446/2006 (Α΄49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις
επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 123/2016 (Α΄208)
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
δ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
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ε) Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της με αριθμ. οικ. 20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 85171/2017 (Β΄ 4163) όμοια.
θ) Της με αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 (Β΄2726) κοινή
υπουργική απόφαση «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
ι) Της με αριθμ. 44800/123/1985 (Β΄ 781) υπουργική
απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων» όπως
ισχύει.
ια) Της με αριθμ. οικ. 85171/2017 (Β΄ 4163) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Ανάθεση στο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
του ιδίου Υπουργείου».
2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη
διενέργεια του ελέγχου (αρχικού, περιοδικού, εκούσιου,
έκτακτου, ειδικού και των επανελέγχων) όπως αυτός
ορίζεται στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
για τον σκοπό αυτό.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός- Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης δηλαδή αφαίρεσης επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων
που κατά τον τεχνικό τους έλεγχο σε Ιδιωτικά Κέντρα
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σημειώνεται στο
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Επικίνδυνη Έλλειψη.
ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία
1. Σε περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος (αρχικό, περιοδικό, εκούσιο, έκτακτο, ειδικό και
επανέλεγχο) σε ΙΚΤΕΟ, διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια,
αυτό ακινητοποιείται, δηλαδή αφαιρούνται επί τόπου η
άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας (η πινακίδα κυκλοφορίας για μοτοσικλέτα). Η αφαίρεση των
στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε ενδιαφερόμενος
μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επι-
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σκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και
μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει
ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των
επικίνδυνων ελλείψεων.
2. Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΙΚΤΕΟ
χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφο, υπόδειγμα του
οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την
Αστυνομική Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο.
4. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα
από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες
ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Στην περίπτωση που στο εκδιδόμενο ΔΤΕ δεν
σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ χορηγεί και το
κατάλληλο Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το
οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
ΑΡΘΡΟ 3
Παράρτημα
Προσαρτάται το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Παράρτημα Υπόδειγμα εγγράφου που χορηγεί το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω επικίνδυνων ελλείψεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΕΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Σήμερα...........................................................(ημερομηνία),
κατόπιν του τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο
όχημα με αριθμό κυκλοφορίας...............................................
διαπιστώθηκε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για την οδική
κυκλοφορία λόγω επικίνδυνων ελλείψεων.
Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκαν από αστυνομικό
όργανο τα στοιχεία κυκλοφορίας ήτοι η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας,
όπως προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση...................................................................................................
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...........................................................................................................
Τα στοιχεία κυκλοφορίας θα αποσταλούν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας................................................................................
της Περιφέρειας..........................................................................
και μπορούν να παραληφθούν από την Υπηρεσία αυτή
αφού προσκομισθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από
ΚΤΕΟ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις.
Αν στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου δεν αναφέρονται σοβαρές ελλείψεις χορηγείται από το ΚΤΕΟ και το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο πρέπει να
προσκομισθεί στην εν λόγω Υπηρεσία προκειμένου αυτή
να το επικολλήσει στην πινακίδα κυκλοφορίας.
Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια της απαγόρευσης κυκλοφορίας του οχήματος, ο
δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συ-
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νεργείο επισκευής και μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ,
προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για την διαπίστωση
της αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων, με μέσα
ασφαλή για την οδική κυκλοφορία.
Ο Προϊστάμενος του ΙΚΤΕΟ

Το αστυνομικό όργανο

(σφραγίδα + υπογραφή) (ονοματεπώνυμο + υπογραφή)
ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 4 Ιανουαρίου 2019
Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη

Υποδομών και Μεταφορών

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/72393/3974/Φ.ΟΣΕ
(5)
Έγκριση παροχής είκοσι τριών (23) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης κατά το έτος 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 674/1970 (Α΄ 192) «Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος»,
β) του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες ΟΣΕ» του ν. 3891/2010
(Α΄ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του
ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον
σιδηροδρομικό τομέα»,
γ) 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),
δ) του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ... Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ...»,
ε) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες»,
στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και ..., μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ...»,
η) του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές παροχές» του
ν. 4484/2017 (Α΄110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις»,
θ) του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και
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ι) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α΄105).
2. Τις αριθμ. αποφάσεις:
α) ΔΠΔΑ/73973/3640/Φ.ΠΡ.ΟΣΕ/3-1-2018 (Β΄ 8) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»" και
β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β΄ 23) του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «.Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης».
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/2176/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)
«Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
4. Το αριθμ. 9011324/3-9-2018 έγγραφο του «Ο.Σ.E.
A.E.», και την αριθμ. 5702/31-7-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 1110η συνεδρίασή του.
5. Την από 26-9-2018 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την
προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» του πίνακα 7 του προϋπολογισμού
του Ο.Σ.Ε. έτους 2019, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.
7. Το γεγονός ότι, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου από την εταιρεία έργου σε όλη σχεδόν την
Επικράτεια, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ
των στελεχών της σε καθημερινή βάση για την επίλυση
προβλημάτων που προκύπτουν, τη λήψη εντολών και
περαιτέρω ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η παροχή είκοσι τριών (23) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και ο καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης αυτών, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΦΠΑ

2773

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

1

40,00 €

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

8

18,00 €

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

10

15,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ' υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία
του επομένου της υπέρβασης μήνα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των στελεχών, στα οποία θα χορηγηθούν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

(6)
Επιβολή ΦΠΑ και προστίμου στην εταιρεία
PENTRADE MON.IKE ΑΦΜ 80065527 για τελωνειακή παράβαση.
Με τη 78/2018/13-12-2018 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 13-12-2018, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και
5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζεται για τελωνειακή παράβαση των άρθρων 142 παρ. 1 και 147 παρ.
2 του ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
ΠΟΛ 1006/2015, στην εταιρεία PENTRADE MON.IKE
ΑΦΜ80065527, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Ορφανίδου 22, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΡΕΝΥΟ
PENCHEV του NIKOLOV, κάτοχο του αριθμ. 165667091
Α.Φ.Μ., ο οποίος τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με την αριθμ.
1507/17/1086932/31-05-2017 βεβαίωση αγνώστου του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα δυο
ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.442,48) και πρόστιμο
τριακοσίων ευρώ (300,00 ) για τη μη πραγματοποίηση
των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των εμπορευμάτων
που εισήχθησαν με την αριθμ. 5200-7/08-02-2016 Διασάφηση Εισαγωγής (καθεστώς 42.00). Κατά της άνω πράξης
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1

61,00 €

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1

61,00 €

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02002210102190008*

