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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 247 (1)
  Κατάργηση του Δικαστικού Γραφείου Έδεσσας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3086/2002 

(Α΄ 324).
2. Την υπ' αριθμ. 97199/30-6-2017 εισήγηση του Προ-

έδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την 
κατάργηση του Δικαστικού Γραφείου Έδεσσας, 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Δικαστικού Γραφείου Έδεσσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

    Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/οικ.31476 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς του 

προσωπικού του άρθρου 40 του ν. 4440/2016.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 (224 Α΄),
2. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης κλπ.» (ΦΕΚ 208 Α΄),

3. το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Γ΄),

4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς του προσωπι-
κού των εταιρειών, που αναφέρονται στο άρθρο 40 του 
ν. 4440/2016, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι μεταφοράς

Δικαίωμα μεταφοράς έχουν οι απασχολούμενοι με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου: α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυ-
ντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), β) στην εταιρεία με 
την επωνυμία «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», γ) στην 
εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία 
Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και δ) στην εταιρεία με 
την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» 
(ΕΛΒΟ), οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν. 4440/2016 υπηρετούσαν στις εν λόγω εταιρείες, και 
υπέβαλαν εμπροθέσμως την προβλεπόμενη στο άρθρο 
40 του ν.4440/2016 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 2
Φορείς υποδοχής

1. Το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας από-
φασης μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κε-
ντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, των 
Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των Νομικών Προ-
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σώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη 
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες 
στους φορείς αυτούς.

2. Η μεταφορά διενεργείται μετά από αίτηση του υπαλ-
λήλου, σε υφιστάμενη κενή ή, εάν δεν υπάρχει, σε συνι-
στώμενη θέση, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής 
του θέσης, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας 
ίδιας ή αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχει.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιλογής φορέα υποδοχής

1. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναζη-
τά από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 της παρού-
σας απόφασης κενές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες. 
Ακολούθως, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
εκδίδει ανακοίνωση για την πλήρωση κενών θέσεων και 
αναγκών των φορέων υποδοχής ανά νομό, εκπαιδευτική 
βαθμίδα και ειδικότητα, η οποία αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την έκδοση της ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι 
υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το 
σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορί-
ζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν 
να μεταταχθούν, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό υπη-
ρεσιακής κατάστασης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση 
Διοικητικού/Προσωπικού της εταιρείας, και από τυχόν 
άλλα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα 
στοιχεία που συναρτώνται με τα κριτήρια μεταφοράς 
του επόμενου άρθρου. Η αίτηση κοινοποιείται υποχρε-
ωτικώς και στην εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο 
υπάλληλος.

Άρθρο 4
Κριτήρια για τη μεταφορά

1. Σε περίπτωση κατά την οποία την ίδια θέση διεκδι-
κούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, προηγούνται:

α) οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία που έχει 
διανυθεί στο φορέα προέλευσης και τυχόν προϋπηρεσία 
που έχει αναγνωριστεί σε αυτόν,

β) άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό 
(50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειο-
νομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ,

γ) οι έχοντες τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέ-
κνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως διαπιστώνεται από 
τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ,

δ) στη συνέχεια ο άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος 
υπάλληλος με τον μεγαλύτερο αριθμό ανήλικων τέκνων, 
εφόσον έχουν την επιμέλεια τους,

ε) ο έγγαμος υπάλληλος με το μεγαλύτερο αριθμό 
ανήλικων τέκνων, ακολουθεί ο έγγαμος χωρίς ανήλικα 
τέκνα και τέλος, ο άγαμος. Στην περίπτωση ίδιου αριθ-
μού ανήλικων τέκνων ή υπαλλήλων χωρίς ανήλικα τέ-

κνα, προηγείται ο υπάλληλος με τα περισσότερα χρόνια 
υπηρεσίας στις εταιρείες του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης. Ακολουθεί ο υπάλληλος με τη μεγαλύτερη 
ηλικία και τέλος ο υπάλληλος με το μεγαλύτερο βαθμό 
του τίτλου σπουδών της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην 
οποία ανήκει.

2. Η μεταφορά διενεργείται με την έκδοση κοινής από-
φασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του 
αρμόδιου Υπουργού για τον φορέα στον οποίο θα μετα-
φερθεί ο υπάλληλος και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
αν πρόκειται για απασχολούμενο στα «Ελληνικά Αμυ-
ντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), στην «Ηλεκτρομηχα-
νική Κύμης Ε.Π.Ε.» και στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία 
Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ή του Υπουργού Οικονο-
μικών, αν πρόκειται για απασχολούμενο στην «Ελληνική 
Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.».

3. Η ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο γίνεται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της 
πράξης μεταφοράς.

Άρθρο 4
Κατάταξη μεταφερόμενων

Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμούς της οι-
κείας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν με 
βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί 
στους φορείς προέλευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. 3162/100869 (3)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφαση 

με αριθμ. 2339-77269/14-07-2017 περί «Καθορι-

σμού των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση Κανο-

νισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής σχετικά με 

τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στή-

ριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων 

(ΕΕ L 150, 01-07-2017, σελ. 31).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 (Α΄ 

32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 
του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).
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2. Την αριθμ 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β΄ 3903/05-12-2016).

3. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλί-
ου (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 671).

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής 
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μετα-
ποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1165 
της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτά-
κτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων 
φρούτων (ΕΕ L 150, 01-07-2017, σελ. 31).

δ) Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1533 
της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδό-
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165.

ε)Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Στ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανου-
αρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων.

ζ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 "σχετικά με 
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές".

η) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1129/2011 "σχετικά με 
την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα 
τροφίμων".

4. Την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προο-
ρίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 
αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και 
έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων 
και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β΄/01.07.2015 
(σελ 14668-14669).

5. Την υπ’ αριθμ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β72009) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ Δ23/οικ. 17108/875/10.4.2017 
(Β' 1474) υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (TEBA/FEAD)» όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. Υ28 (Β2168/9.10.2015) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την αριθμ πρωτ. 2339/77269/14-07-2017 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2436 Β΄) ως εξής:
1. Η παράγραφος α του άρθρου 3 αντικαθίστανται με 

το κάτωθι κείμενο:
«α. τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1165 της Επιτροπής όπως αντικαθιστάθηκε από το 
παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1533 δηλαδή: μήλα και αχλάδια: 680 τόνοι, δαμά-
σκηνα: 4.165 τόνοι, πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια 
και λεμόνια: 2.040 τόνοι και ροδάκινα και νεκταρίνια: 
16.065 τόνοι και»

2. Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 κα-
ταργείται.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις 4 Σεπτεμβρίου 

2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Τροφίμων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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    Αριθμ. ΠΟΛ 1147 (4)
Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης 

σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Δημόσιας Εκπαίδευσης.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 

7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000), 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 
7 του ν. 4474/2017(ΦΕΚ Α΄ 80/7.6.2017).

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β' 
3696/15.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
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3. Την ανάγκη ορισμού της διαδικασίας και των προ-
ϋποθέσεων για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή 
των διατάξεων που προβλέπουν την απαλλαγή από την 
καταβολή ΦΠΑ των υποκειμένων στο φόρο που διαθέ-
τουν αγαθά άνευ ανταλλάγματος στο χώρο της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης για 
την αντιμετώπιση του παιδικού υποσιτισμού.

4. Ότι, η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία για τη μη 
καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που 
διαθέτουν άνευ ανταλλάγματος είδη σίτισης κυριότητας 
τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Δημόσιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο καταπολέμησης του 
παιδικού υποσιτισμού, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται ως:
α. Δωρητές, οι επιχειρήσεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, οι 

οποίες παραδίδουν άνευ ανταλλάγματος είδη σίτισης 
κυριότητας τους για την καταπολέμηση του παιδικού 
υποσιτισμού.

β. Αποδέκτες των ειδών σίτισης, το Υπουργείο Έρευνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι 
οποίοι τα διανέμουν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για 
την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
1) Ο δωρητής, οφείλει να αποστείλει στον αρμόδιο για 

τη Φορολογία Εισοδήματος Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. επικυ-
ρωμένο αντίγραφο της τριμερούς σύμβασης δωρεάς για 
τη συμμετοχή σε προγράμματα σίτισης μαθητών που 
έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και του Υπουργείου Έρευ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την υπο-
γραφή αυτής. Στη σύμβαση πρέπει να αναγράφονται:

• Τα στοιχεία του δωρητή υποκείμενου (Επωνυμία, 
έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

• Περιγραφή των ειδών σίτισης που παραδίδονται.
• Η ποσότητα ανά είδος που παραδίδεται.
• Η αξία της δωρεάς.
• Η διάρκεια της σύμβασης.
• Η περιοδικότητα (ανά ημέρα, εβδομάδα κλπ) των 

παραδόσεων.
• Στοιχεία σχολείου/ων που παραδίδονται.
Ως σύμβαση δωρεάς νοείται οποιοδήποτε έγγρα-

φο στο οποίο περιλαμβάνονται τα προαναφερόμενα 
στοιχεία και είναι υπογεγραμμένο από τον δωρητή, το 
Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

2) Στην περίπτωση διακοπής της δωρεάν διάθεσης, ο 
δωρητής οφείλει να γνωστοποιήσει στην ως άνω αρμό-
δια ΔΟΥ τη διακοπή αυτή αποστέλλοντας επικυρωμένο 
αντίγραφο συμφωνητικού λύσης της σύμβασης δωρεάς, 
υπογεγραμμένο από τον ίδιο, το Υπουργείο Έρευνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του.

Στο συμφωνητικό λύσης της σύμβασης δωρεάς πρέπει 
να αναφέρονται:

• Τα στοιχεία του δωρητή υποκείμενου (Επωνυμία, 
έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σύμβασης δωρεάς που 
λύεται.

• Περιγραφή των ειδών σίτισης που παύουν να παρα-
δίδονται.

• Η ποσότητα ανά είδος που δεν θα παραδοθεί.
• Η συνολική αξία της μη πραγματοποιηθείσας δωρεάς.
• Η ημερομηνία από την οποία διακόπτεται η δωρεάν 

παράδοση των ειδών σίτισης.
Ως συμφωνητικό λύσης νοείται οποιοδήποτε έγγραφο 

αποδεικνύει τη διακοπή της δωρεάν διάθεσης και περι-
λαμβάνει τα προαναφερόμενα στοιχεία, υπογεγραμμένο 
επίσης από τον δωρητή και τους αποδέκτες.

Τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση διακοπής 
της δωρεάς.

3) Στην περίπτωση τροποποίησης των όρων και των 
στοιχείων της δωρεάς της παραγράφου 1, ο δωρητής 
οφείλει να αποστείλει στην ίδια ως άνω αρμόδια ΔΟΥ 
επικυρωμένο αντίγραφο της τροποποίησης υπογεγραμ-
μένης από τον ίδιο και τους αποδέκτες ή επικυρωμέ-
νο αντίγραφο της τυχόν νέας σύμβασης δωρεάς που 
αντικαθιστά την αρχική εντός τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής τους.

Η τροποποίηση πρέπει να αναγράφει όλες τις αλλα-
γές που αφορούν στα υποχρεωτικά στοιχεία της ήδη 
υπάρχουσας σύμβασης δωρεάς, που γνωστοποιούνται 
στη ΔΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις -Έναρξη ισχύος

1.Η προθεσμία γνωστοποίησης στον αρμόδιο για τη 
Φορολογία Εισοδήματος Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της σύμβα-
σης δωρεάς ειδών σίτισης που τυχόν έχει ήδη υπογρα-
φεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στη 
σχολική περίοδο 2017-2018 ορίζεται σε 30 ημέρες από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2.Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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