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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

70. Συγχώνευση της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου
Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του
Δήμου Σητείας Λασιθίου

2

71. Μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

3

72. Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ’ του π.δ.
210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών
διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4

Απόφαση 2357 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70

(1)

Συγχώνευση της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου
της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 εδ. β' του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4257/2014
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 93).

Αρ. Φύλλου 104

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α'98).
3. Την με αριθ. 170/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σητείας.
4. Την με αριθ. 10/2016 απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου Δήμου Σητείας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Σητείας.
6. Την 48/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Συγχωνεύεται η Τοπική Κοινότητα Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου Δήμου Σητείας Λασιθίου με την
Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου Δήμου Σητείας Λασιθίου και απαρτίζουν
την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας
Λασιθίου με έδρα τον οικισμό Παλαίκαστρο.
2. Εντάσσουμε τους οικισμούς «Άγιος Νικόλαος»,
«Βρυσίδιον», Κρυονέριον», «Μητάτον», «Ξηρολίμνη» και
«Χώνος» της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου στην Τοπική
Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου.
3. Με τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού
διατάγματος, καταργείται η Τοπική Κοινότητα Μητάτου
της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 120/2016 (ΑΔΑ:7Φ78ΩΗΓ-ΛΩ9) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
4. Το υπ’ αριθμ. 28/2016 πρακτικό του Συμβουλίου
Τοπωνυμιών (θέμα 9ο).
5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθμ. 103/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ο Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος μετονομάζεται
σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

Τεύχος Α’ 104/26.07.2017

τικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ'
αριθ. πρωτ. 8000/1/2017/28-α'/11-04-2017 εισήγηση της
Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την υπ' αριθ. 136/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 103Α του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων
προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α' 99), όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
7 του άρθρου 1 του π.δ. 82/2016 (Α' 153), προστίθεται
εδάφιο τρίτο ως ακολούθως:
«Οι ανωτέρω χρονικοί περιορισμοί που αφορούν
στη μη χορήγηση ή αναστολή της άδειας ανατροφής,
κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως
και την 15η Σεπτεμβρίου, δεν καταλαμβάνουν τις γαλουχούσες μητέρες, οι οποίες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από αρμόδιο γιατρό του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει
ότι γαλουχούν».
Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός Εσωτερικών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72

(3)

Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ' του π.δ. 210/1992
«Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α' 99)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3511/2006
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).
β. Της υπ' αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β' 3671).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-

Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.3440/ΑΣ 36967
(4)
Απόφαση 2357 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967
«Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεσως και
εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και
της Γενικής Συνελεύσεως».
Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2357
(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Τεύχος Α’ 104/26.07.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945,
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην
αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.
Resolution 2357 (2017)
Adopted by the Security Council at its 7964th
meeting, on 12 June 2017
The Security Council,
Recalling its resolution 1970 (2011) imposing the
arms embargo on Libya and all its subsequent relevant
resolutions,
Recalling its resolution 2292 (2016) concerning the
strict implementation of the arms embargo on the high
seas off the coast of Libya,
Mindful of its primary responsibility for the
maintenance of international peace and security under
the Charter of the United Nations,
Reaffirming its determination that terrorism, in all
forms and manifestations, constitutes one of the most
serious threats to peace and security,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations,
1. Decides to extend the authorizations as set out in
resolution 2292 for a further 12 months from the date
of this resolution;
2. Requests the Secretary-General to report to the
Security Council within eleven months of the adoption
of this resolution on its implementation;
3. Decides to remain actively seized of the matter.
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Απόφαση 2357 (2017)
Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά
την 7964η συνεδρίασή του στις 12 Ιουνίου 2017
Το Συμβούλιο Ασφαλείας:
Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 1970 (2011), με την
οποία επιβλήθηκε το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και
όλες τις μεταγενέστερες σχετικές του αποφάσεις.
Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 2292 (2016) αναφορικά με την αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων
στην ανοιχτή θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης.
Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης για
τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Επαναβεβαιώνοντας την απόφαση του ότι η τρομοκρατία, σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις, αποτελεί μία από
τις πιο σοβαρές απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια.
Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών:
1. Αποφασίζει να παρατείνει τη διάρκεια των εξουσιοδοτήσεων που καθορίζονται στην απόφαση 2292 για 12 ακόμα μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.
2. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει έκθεση
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός έντεκα μηνών από
την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την
εφαρμογή της.
3. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με
το θέμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
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Τεύχος Α’ 104/26.07.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*01001042607170004*

