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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος - Βιοχάλκο»,
που κυρώθηκε με το με αριθ. 632/19-7-1969 β.δ.
(ΦΕΚ 197 Α΄), ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώθηκε με το από 16-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 219 Β΄) και
τροποποιήθηκε με το αριθ. 217/18-3-1971 β.δ.
(ΦΕΚ 62 Α΄) και το από 22-1-2002 π.δ. (ΦΕΚ 80 Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των
υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

3

Τροποποίηση της αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999
(B΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ
Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων
και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία
ΚΑΕ Α.Ε.».

4

Τροποποίηση της αριθ.Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993
(Β΄ 521) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση
προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και
αφορολόγητων ειδών».

Αρ. Φύλλου 2908

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος - Βιοχάλκο», που κυρώθηκε με το με αριθ. 632/19-7-1969
β.δ. (ΦΕΚ 197 Α΄), ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώθηκε με το από 16-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 219 Β΄)
και τροποποιήθηκε με το αριθ. 217/18-3-1971
β.δ. (ΦΕΚ 62 Α΄) και το από 22-1-2002 π.δ. (ΦΕΚ 80 Β΄).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της με αριθμό 34308/31-12-1968 πράξης του συμβ/
φου Αθηνών Ιωάννου Π. Μαλτέζου, με την οποία οι εταιρείες «ΒΙΟΧΑΛΚΟ - Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και
Αλουμινίου Α.Ε.» και «ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΚΑΛΩΔΙΑ Ελληνική
Βιομηχανία Χαλκού και Καλωδίων Α.Ε.» σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ»,
β) του 632/19-7-1969 β.δ. (ΦΕΚ 197 Α΄) με το οποίο
εγκρίθηκε η σύσταση του ιδρύματος και κυρώθηκε ο
οργανισμός του, ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώθηκε
με το από 16-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 219 Β΄) και τροποποιήθηκε
με το αριθ. 217/18-3-1971 β.δ. (ΦΕΚ 62 Α΄) και το από
22-1-2002 π.δ. (ΦΕΚ 80 Β΄),
γ) των άρθρων 51 παρ. 1 και 52 παρ. 1 του ν. 4182/2013
(ΦΕΚ 185 Α΄) και
δ) του άρθρου 110 του Αστικού Κώδικα.
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2. Το από 1-6-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
3. Την υπ’ αριθ. 101/5-8-2016 διευκρινιστική επιστολή
του Ιδρύματος.
4. Το υπ’ αριθ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 210) “Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
(ΦΕΚ Β΄ 3696) απόφαση περί “Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου”.
6. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178), περί “Οργανισμού
Υπουργείου Οικονομικών”.
Με πρόταση της Υφυπουργού Οικονομικών και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Εγκρίνουμε την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 (Διοίκηση) και 7 (Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου) του Οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης
του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος - Βιοχάλκο», που
αποφασίστηκε με το από 1-6-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Διοίκηση
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 (Διοίκηση) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
1. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελούμενο από 5 τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων:
α) ο Ευάγγελος Μ. Στασινόπουλος,
β) ο Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος,
γ) η Αλεξάνδρα Ι. Στασινοπούλου,
δ) ο Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος, και
ε) ο Ιπποκράτης - Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος, είναι
ισόβια μέλη.
Ο ανώτατος αριθμός των μελών, που θα μπορούν να
ορίζονται σε κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι επτά
(7) και θα καθορίζεται με απόφαση των ισοβίων μελών
του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μη ισόβια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται επί τριετή θητεία.
Άρθρο 7
Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται
με απόφαση αυτού».
Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Τεύχος Β’ 2908/23.08.2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ. 361.22/68/136657/Ε3
(2)
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και
των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν 3848/2010 (Α΄
71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις », όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015
(Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 4351/2015 (Α΄ 164), «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4473/2017, (Α΄ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» και
ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 132626/B1/
3-8-3017 έκθεση, της ΓΔΟΥ ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών
επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων
τομέων Ε.Κ. ως εξής:
Άρθρο 1
Πρόσκληση - υποβολή αιτήσεων
Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους
εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής
μονάδας και εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευθύνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή
της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, εντός
της προθεσμίας που προβλέπει η πρόσκληση.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές
μονάδες και εργαστηριακά κέντρα αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 2
Επιλογή
Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας,
σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου
20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης
μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται
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υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευθύνων των τομέων του Ε.Κ.
Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον διευθυντή της
σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ
της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο
μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων,
και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της
απόφασης, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση.
Σε περίπτωση που το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ.
13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 δεν εγκρίνει την
επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να
αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει
και την τελική απόφαση.
Άρθρο 3
Τοποθέτηση
Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ.
επιλέγονται από τα όργανα και με την διαδικασία του
προηγούμενου άρθρου της παρούσας και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
Θητεία
Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και
υπευθύνων τομέων Ε.Κ γίνεται για τριετή θητεία, η οποία
ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η
επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται
για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.
Άρθρο 5
Πλήρωση κενών θέσεων
Σε κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός τριών μηνών, με απόφαση του
οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του
ν. 4327/2015. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη
της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προσωρινά
από εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο της αρχαιότητας
σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
Στην περίπτωση των εργαστηριακών κέντρων οι κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών και υπεύθυνων
τομέων πληρώνονται προσωρινά από εκπαιδευτικούς
τοποθετημένους στη συγκεκριμένη μονάδα με βάση το
προαναφερθέν κριτήριο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017
(3)
Τροποποίηση της αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999
(B΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας
ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27, παρ. 1 και 6 του ν. 827/1978 (Α΄
194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων
διατάξεων»,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα
των άρθρων 53, 53 Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 71, 90, 91, 92,
93, 106 και 109 αυτού,
δ) των άρθρων 5, 19, 25, 44 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248)
«Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
ε) το άρθρο 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ
194/Α΄/1978),
στ) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) «Περί
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως
και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών
εξωτερικού»,
ζ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»,
η) της αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/
1995 (Β΄105) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό
της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα
Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.” με προορισμό την παράδοσή
τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα
καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις
πράξεις αυτές,
θ) της από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,
ι) της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016/11.8.2016
(Β΄ 2518) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την
παραλαβή από άλλο Κράτος - Μέλος από εγκεκριμένους
αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης, στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/

