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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Μαΐου
2019 την 24.04.2019.

2

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά
με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που
τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από
τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των
δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000.

3

Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.

4

Έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για τη
διενέργεια δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου.

Αρ. Φύλλου 1280

4. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
6. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων του Δημοσίου εν όψει της εορτής του Πάσχα.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Μαΐου 2019 θα καταβληθούν, αντί της 25ης Απριλίου 2019, την 24η του
ίδιου μηνός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διορθώσεις σφαλμάτων στις 425/12/2019,
421/12/2019, 363/12/2019, 317/12/2019 καταλογιστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1066/
τ.Β/01-04-2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.47327
(1)
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Μαΐου
2019 την 24.04.2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του
ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

Αριθμ. A.1123
(2)
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β' 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με
τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα
οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) όπως
ισχύουν.
β) της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την ΠΟΛ. 1139/2018 (Β' 3011) απόφαση της
Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
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3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών» όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το «Κεφάλαιο Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
7. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016
(Β΄ 3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) 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, όπως ισχύουν και την αριθ.
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».
9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και
372 Β') απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της ΠΟΛ.1008/2011
(Β' 136) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως
ακολούθως:
Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38
του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) ορίζονται στις πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2019
Η Υφυπουργός
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1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
1.4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ80/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» (Β΄ 3904).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση
της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την
κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α' 74), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και ιδίως τις
διατάξεις της παραγράφου 1γ και της παραγράφου 3
του άρθρου 41 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση
για την έκδοση της παρούσας.
4. Την απόφαση 12 που ελήφθη στην 11η και από
31-05-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό
Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.
5. Την απόφαση 26 που ελήφθη στην 12η και από
13-06-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό
Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών χρήσεις 2018-2019.
6. Την αριθμ. Γ3/2019 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
7. Την αριθμ. πρωτ. Β2.α/οικ.22509/21.03.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την
οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/17998
(3)
Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 45 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών
και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική
αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για την κάλυψη των αναγκών των
φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών
που παρέχει η ΕΚΑΠΥ, ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημό-
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σιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016
και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και
4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης
και υπαγωγής συμβάσεων στην ΕΚΑΠΥ
Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην ΕΚΑΠΥ
πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω
χαρακτηριστικά:
(1) αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
(2) υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
(3) παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε
να επιδέχονται ομαδοποίησης·
(4) χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης··
(5) είναι αγαθά υψηλού κόστους·
(6) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης
οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές
συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται
υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με
τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 4
Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών,
υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών
και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΕΚΑΠΥ, αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών,
φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και
κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα
της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και
συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης,
που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την
ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες
προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής
απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Εξαιρούμενες Κατηγορίες συμβάσεων
1. Από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΠΥ για την παροχή
κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι
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κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών,
υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών
υπηρεσιών που:
α) καθορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4472/2017,
όπως ισχύει
β) αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες
των αναθετουσών αρχών
γ)έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
2. Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και
μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών
αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το
ποσό των 221.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας δύναται
να παρέχει, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.),
επικουρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης
16) του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και οι οποίες συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες
αγορών ιδίως με την μορφή i) συμβουλών σχετικά με
την διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων ii) προετοιμασίας και διαχείρισης
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ' ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 7
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την κατ' έτος
ομαδοποίηση από την ΕΚΑΠΥ των προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και
συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της
παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν
στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών
τους, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του
ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Μετά την έκδοση της οι αναθέτουσες αρχές, για
την κάλυψη των αναγκών τους σε προμήθειες ειδών και
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτή, έχουν την
υποχρέωση να προσφεύγουν στις σχετικές συμβάσεις
που έχουν συναφθεί από την ΕΚΑΠΥ.
2. Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν
από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των
συμβάσεων προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τους φορείς του άρθρου
23 του ν. 4472/2017 ανάγκες τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άρθρο 8
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
αριθμ. EMΠ.ΕΞ. 116/17-2-2017 (ΦΕΚ Β/551/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α/Α ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1
1842 Γάντια
18424000-7
2
2410 Αέρια
24100000-5
3
3314 Ιατρικά Αναλώσιμα
33140000-3
4
3316 Εγχειρητική Τεχνική
33160000-9
5
3317 Αναισθησία και Ανάνηψη
33170000-2
6
3318 Λειτουργική Υποστήριξη
33180000-5
Διάφορες Ιατρικές Συσκευές
7
3319
33190000-8
και Προϊόντα
8
3360 Φαρμακευτικά Προϊόντα
33600000-6
Προϊόντα για την περιποίηση
9
3373 των ματιών και διορθωτικοί 33730000-6
φακοί
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 14106
(4)
Έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για τη
διενέργεια δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» για την
έκδοση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου
2019, των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» μπορεί να εκδίδεται Σάββατα,
Κυριακές και αργίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τεύχος B’ 1280/15.04.2019

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Διορθώσεις σφαλμάτων στις 425/12/2019,
421/12/2019, 363/12/2019, 317/12/2019 καταλογιστικές
πράξεις του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1066/τ.Β/01-04-2019.
1. Στην 425/12/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1066/τ.Β/01-04-2019, στη σελίδα 13301, στην
α΄ στήλη, στον 25ο στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«06103.2019 »
στο ορθό:
«06.03.2019 »
2. Στην 421/12/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1066/τ.Β/01-04-2019, στη σελίδα 13301, στη β΄
στήλη, στον 5ο στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
« 06103.2019 »
στο ορθό:
« 06.03.2019 »
3. Στην 363/12/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1066/τ.Β/01-04-2019, διορθώνονται:
α. Στη σελίδα 13301, στη β΄ στήλη, στον 37ο στίχο,
εκ των άνω:
το εσφαλμένο:
« 06103.2019 »
στο ορθό:
« 06.03.2019 »
β. Στη σελίδα 13301, στη β΄ στήλη, στον 41ο στίχο,
εκ των άνω:
το εσφαλμένο:
« 24105.2012 »
στο ορθό:
« 24.05.2012 »
4. Στην 317/12/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1066/τ.Β/01-04-2019, διορθώνονται:
α. Στη σελίδα 13302, στην α΄ στήλη, στον 18ο στίχο,
εκ των άνω:
το εσφαλμένο:
« 12102.2019 »
στο ορθό:
« 12.02.2019 »
β. Στη σελίδα 13302, στην α΄ στήλη, στον 22ο στίχο,
εκ των άνω:
το εσφαλμένο:
« 20105.2012 »
στο ορθό:
« 20.05.2012 »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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