
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’  αρ. 69615-
3/5/2018 απόφασης με θέμα: «Ετήσιος προγραμ-
ματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2018».

2 Κατανομή προσωπικού στο Πεδίο Βολής Κρήτης 
στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνι-
κής  Άμυνας). 

3 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 17/8.7.2021 
πράξη Επιβολής Προστίμου της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Γ’ Χημικής Υπηρεσίας που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 3949).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94418 (1)
   Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’ αρ. 69615-

3/5/2018 απόφασης με θέμα: "Ετήσιος προγραμ-

ματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του 

Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2018". 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 199).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το άρθρο 3 του π.δ. 3/2021 που αφορά τη μετονο-
μασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Α’ 3).

7. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπό στοιχεία Υ48/1.8.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

9. Την υπ’ αρ. 288/03-04-2017 υπουργική απόφαση με 
θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και Καινοτομία» 
(ΥΟΔΔ 173).

10. Την υπ’ αρ. 69615-3/5/2018 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και 
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2018» (Β’ 1907).

11. Την υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφαση «Ετήσιος 
προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» (Β’ 4885).

12. Την υπ’ αρ. 38463-28/07/2021 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της 110ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα: «Υποβολή πρότασης 
προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων για 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 69615/2018 (Β’ 1907) 
υπουργικής απόφασης περί ετήσιου προγραμματισμού 
των δράσεων και κατανομής των πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για το έτος 2018» (ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ46Μ77Γ-ΞΓΨ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 69615/2018 (Β’ 1907) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των 
δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2018», 
όπως είχε τροποποιηθεί από την υπ’ αρ. 133182/2019 
(Β’ 4885) απόφαση «Ετήσιος προγραμματισμός των δρά-
σεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020», 
αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του στοιχείου 1 της πα-
ραγράφου Α του διατακτικού της, κατά τρία εκατομμύρια 
(3.000.000) ευρώ.

Β. Η παρ. Α του διατακτικού της εν λόγω απόφασης 
διαμορφώνεται, ως εξής:

«Α. Τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Ελ-
ληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 
για το έτος 2018, ως εξής:

1. Βασική Έρευνα - Ερευνητικά έργα Μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών: 27.500.000 ευρώ».

2. Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων: 8.000.000 
ευρώ

3. Ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων: 16.580.000 ευρώ
4. Ερευνητικός Εξοπλισμός: 7.560.000 ευρώ
5. Επιστήμη και Κοινωνία: 3.000.000 ευρώ»
Γ. Η αύξηση του προϋπολογισμού του στοιχείου 1 

της παρ. Α του διατακτικού της με υπ’ αρ. 69615/2018 
(Β’ 1907) απόφασης προέρχεται από τις αποδόσεις των 
ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δ. Κατά τα άλλα, η υπ’ αρ. 69615/2018 (Β’ 1907) απόφα-
ση, όπως είχε τροποποιηθεί από την υπ’ αρ. 133182/2019 
(Β’ 4885) απόφαση, παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./170/15951 (2)

    Κατανομή προσωπικού στο Πεδίο Βολής Κρήτης 

στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνι-

κής ‘Αμυνας).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 - 2022 και Λοιπές διατάξεις», της 

παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) 
και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40). 

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων 
κατανομής προσωπικού (Β’ 323). 

4. Το υπό στοιχεία Φ.471.11/99/340615/Σ.1095/
02-08-2021 έγγραφο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. 

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./3/26218/
03.01.2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει. 

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021. 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 

Την κατανομή ενός (1) διοριστέου της προκήρυξης 
1Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π (ΑΣΕΠ 8), ως εξής: 

• Ένα (1) άτομο του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσω-
πικού ειδικότητας Καθαριστή - Καθαρίστριας, το οποίο 
περιλαμβάνεται στους πίνακες Διοριστέων (Γ’ 1483) που 
κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 746/25-06-2021,απόφαση του 
Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στο Πεδίο Βολής Κρήτης στο 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Ι

(3)
   Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 145/20/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 27/8/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του 
άρθρου 152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και της παρ. 
2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα”, και αφορά λαθρεμπορία εβδομήντα δύο 
πακέτων (72) τσιγάρων και μια (1) συσκευασίας καπνού, 
που διαπιστώθηκε την 14/7/2019 στην οδό Αχαρνών 
στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/44/15-7-2019 μη-
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νυτήρια αναφορά του Τ.Α. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και είκοσι 
τρία λεπτών (318,23 €), εκ των οποίων ποσό 304,83 ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 35,83 €, Φ.Π.Α. 64,09 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 204,91 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 118,80 € 
+ Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 86,11 €), αναλογεί στα κατασχεθέ-
ντα τσιγάρα, ενώ ποσό 13,40 ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
2,20 € Φ.Π.Α. 2,70 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
(αναλογικός) 8,5 €, αναλογεί στον καπνό που επίσης 
κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ) ANWARY (ον) 
MOHAMMAD SHAFIQ του MOHAMMAD RAFIQ με ΑΦΜ 
173707044 γεν. 01/01/1998 στo Αφγανιστάν, κάτοχο της 
άδειας διαμονής Ρ00531231, πρώην κάτοικο Σήστου 4 
ή Αχαρνών 63 στην Αθήνα ή στο camp ΣΧΙΣΤΟΥ (κέ-
ντρο φιλοξενίας προσφύγων) και νυν αγνώστου διαμο-
νής, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 ευρώ), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάτα-
ξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά 
της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, 

εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (4)
   Στην υπ’ αρ. 17/8.7.2021 πράξη Επιβολής Προστίμου 

της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γ‘ Χημικής Υπη-
ρεσίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3949) στη σελίδα 53229 διορθώνεται:

i.- Στην Α’ στήλη στον πρώτο στίχο εκ των κάτω διορ-
θώνεται το εσφαλμένο: «χιλίων πεντακοσίων», στο ορθό: 
«τριών χιλιάδων»,

ii.- Στη Β’ στήλη στον πρώτο στίχο εκ των άνω διορθώ-
νεται το εσφαλμένο: «(1.500,00)», στο ορθό: «(3.000,00)»,

iii.- Στη Β’ στήλη στον δεύτερο στίχο εκ των άνω δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο: «τριάντα (30,00)», στο ορθό: 
«εξήντα (60,00)»,

vi.- Στη Β’ στήλη στον τρίτο στίχο εκ των άνω διορθώ-
νεται το εσφαλμένο: «έξη (6,00)», στο ορθό: «δώδεκα 
(12,00)».

  (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)   
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*02040730609210004*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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