
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Π2-10033/05.03.2013 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός αρχών ειδικών και 
δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου 
χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απο-
μακρυσμένες χώρες υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Β’ 675).

2 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο: «Οδική Σύν-
δεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλε-
ξανδρούπολης)».

3 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Π2 - 72721 (1)
Τροποποίηση της Π2-10033/05.03.2013 υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός αρχών ειδικών και 

δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου 

χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απο-

μακρυσμένες χώρες υπαλλήλους του Υπουργεί-

ου Εξωτερικών» (Β’ 675).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 69 

του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποί-
ος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του 
ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α’ 117).

2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Την υπ’ αριθ. Υ97/30.10.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο 
Κατρούγκαλο (Β’ 4897).

4. Την υπ’ αριθμ. Π2-10033/05.03.2013 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συνθη-
κών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, για τους 
υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώρες υπαλλήλους 
του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β’ 675).

5. Το π.δ 18/2017 «Σύσταση Πρεσβείας της Ελλάδας 
στη Σιγκαπούρη» (Α’ 30).

6. Την υπηρεσιακή ανάγκη.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 

απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Π2-10033/ 
05.03.2013 υπουργικής απόφασης, με την προσθήκη στον 
πίνακα πρόσθετου χρόνου αδείας, που χορηγείται στους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπη-
ρετούν σε απομακρυσμένες χώρες, της κάτωθι εγγραφής:

Α/Α ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
15 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 9

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Π2-10033/05.03.2013 
(Β’ 675) υπουργική απόφαση περί καθορισμού αρχών 
ειδικών και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθε-
του χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απομακρυ-
σμένες χώρες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

I

Αριθμ. ΔΝΣβ/95151/Φ2.2.1 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο: «Οδική Σύν-

δεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξαν-

δρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλε-

ξανδρούπολης)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.  4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το 
άρθρο 180 παρ. 2 αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20
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2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και το γεγονός 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

4. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

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

6. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του 
άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 αυτού.

7. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/6-4-2017 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1980)«Αποφαινόμενα και γνωμοδο-
τούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανά-
θεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών».

8. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ466/6-4-2017 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1980) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμ-
βάσεις δημοσίων έργων του ν. 4412/2016 αρμοδιότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών»

9. Την υπ’αριθμ.οικ. 268/29-5-2017 (ΦΕΚ 1911 Β΄/ 
1.6.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Μεταβίβαση δικαιώματος Υπογραφής με εντολή 
Υπουργού ή Υφυπουργού, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμ-
βασης του έργου «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με 
το Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή 
Οδός Αλεξανδρούπολης)» στη Δ/νση ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ), τις αρμοδιότητες 
Προϊσταμένης Αρχής στην ΕΥΔΕ/Κατασκευής και Συντή-
ρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γ.Γ.Υ. και τις αρ-
μοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην ΕΥΔΕ/ 
Μακεδονίας της Γ.Γ.Υ.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στη Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Iανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αριθμ. Α.1002 (3)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 

του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4174/2013 

(ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 12, όπως προστέθηκαν με το 
άρθρο 51 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212/18.12.2018), με 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ορίσει κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγρά-
φου αυτής.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως 
ισχύουν.

3. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398) περί αποδεικτικού 
ενημερότητας και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398) 
περί βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του ν. 4174/2013, 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, και την αριθμ. 39/3/ 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(ΦΕΚ Β’ 968), όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών 
εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβα-
σης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοι-
κίας με αντιπαροχή, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρ-
θρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 51 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212/18.12.2018), 
απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προ-
σκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά την μεταβί-
βαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον 
κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο 
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εργολάβος στο πλαίσιο της εργολαβικής σύμβασης, ως εν 
τοις πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο 
πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης και του οικείου προσυμ-
φώνου, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα της 
κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, 
στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διάθεσης αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προ-
σκομίζεται από τον εργολάβο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις κατ’ εξου-
σιοδότηση των παρ. 5, 6 και 8 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398) και ΠΟΛ 
1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398), όπως ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02000201401190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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