
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση 
- οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας, της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε», με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ» 
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3299/2004.

2 Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανο-
μένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχα-
νισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη.

3 Επιβολή πολαπλών τελών εις βάρος του 
MUHAMMAD NADIM του Sadiq για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος των ALI SHAN 
του Muhammad Latik και MUHAMMAD ALI του 
Aqeel για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας.

5 Τροποποίηση της με αριθμ. 21163/21-04-2016 (Β’ 
1322) απόφασης βάσει των διατάξεων του αρ.72 
του Ν.4369/2016 (Α’33) όπως ισχύει.

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 201562/27-6-2016 
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφό-
ρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρο-
νικό διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 2ου εξαμή-
νου 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 22546/1233/ 
04-08-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός αριθ-
μού θέσεων για το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που πληρούνται από πρόσωπα που 
προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανο-
μή των θέσεων αυτών» (ΦΕΚ 2562/τ.Β’).

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1119543 ΕΞ 2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2538/τ.Β’/18.08.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρω-

ση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυ-

σης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας, της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟ-

ΜΗΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 87017/ΥΠΕ/5/02779/Ε/Ν.3299/2004/ 
24-08-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού πιστοποιείται η τροποποίηση της 
απόφασης υπαγωγής, η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑ-
ΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ», 
που αναφέρεται στην δημιουργία δύο φωτοβολταϊκών 
σταθμών ισχύος 99,45kW έκαστος, στις θέσεις «ΚΟΚΚΙ-
ΝΑ», & «ΠΑΛΙΟΥΡΙ» Δ. Θέρμου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακοσίων ενενή-
ντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 
(599.576,00€), με τους εξής όρους:

1. Την τροποποίηση του άρθρου 3 «Αντικείμενο του 
Επενδυτικού Σχεδίου» της απόφασης υπαγωγής ως προς 
τον πίνακα ενισχυόμενων δαπανών και συγκεκριμένα 
ως προς την αντιστοιχία των ενοτήτων του Επενδυτικού 
σχεδίου με τις θέσεις των τόπων εγκατάστασης ως εξής:

Από το λανθασμένο ΕΝΟΤΗΤΑ 1: θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ» στο 
ορθό ΕΝΟΤΗΤΑ 1: θέση «ΚΟΚΚΙΝΑ» Από το λανθασμέ-
νο ΕΝΟΤΗΤΑ 2: θέση «ΚΟΚΚΙΝΑΙ» στο ορθό ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ».

2. Την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δύο λε-
πτών (553.947,02€).

3. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (138.486,76€), που 
αποτελεί ποσοστό 25% του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα 
οκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (221.578,81€), που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

5. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρ-
χεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λε-
πτών (193.881,45€), που αποτελεί ποσοστό 35,00% του 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 06-02-2012.
7. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 198,72Kw.
8. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 323.462,69kW/ έτος.
9. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
10. Πριν την καταβολή της επιχορήγησης, η εταιρεία 

υποχρεούται στην τοποθέτηση μόνιμης επεξηγηματικής 
πινακίδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47229/25-09-2014 
(ΑΔΑ: ΒΧΒΔΦ-ΦΘ9) υπουργική απόφαση «Οδηγός δημο-
σιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγ-
μένων στις διατάξεις των Ν.3299/2004 και 3908/2011».

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
της επιχορήγησης ποσού ύψους διακοσίων είκοσι μία 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδό-
ντα ενός λεπτών (221.578,81), λαμβανομένης υπόψη 
της από 22-03-2012 σύμβασης ενεχύρασης απαίτησης 
με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην επένδυση 
με την υπ’αριθμ. 2265/ΥΠΕ/5/02779/Ε/Ν. 3299/2004/
19-01-2012 (ΦΕΚ 177/τ.Β’/06-02-2012) απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή του παραπάνω ποσού θα πραγματοποιη-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 
4399/22-06-2016 (Α’ 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύ-
σταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις».

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρο 27 και 85 παρ. 
7 του Ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

   Αριθμ. 2/68332/ΔΕΠ (2)
 Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-

ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανο-

μένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μη-

χανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).

2. Το Ν. 4314/2014 (Α’265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 48 παρ.8, όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4403/2016 (Α’125).

3. Το Ν. 3614/2007 (Α’267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε 
κι ισχύει.

4. Το Π.δ. 4/2002 (A’3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας-στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πό-
ρων», όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 116/2014 (Α’185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Το Π.δ. 70/2015 (Α’114) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας Υπουργείων.

7. Το Π.δ. 73/2015 (Α’116) περί διορισμού Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (Β’2168) απόφαση περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη.

9. Την υπ’ αριθμ. 105755/14.10.2015 (Β’ 2222) απόφαση 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 (Β’449) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού για τις Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, 
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

11. Την ανάγκη αναπροσαρμογής του υφιστάμενου 
πλαισίου προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ειδικότε-
ρες ανάγκες στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται ακαθόριστη δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 
(πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, συγχρηματο-
δοτούμενο σκέλος), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι 
μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενερ-
γειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ΠΑΑ και ΕπΑλθ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού 
«Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».

2. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα 
απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις της Υποπαραγράφου 
Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’94), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

Άρθρο 2
Μετακινήσεις

1. Ως εντός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση 
μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από την έδρα του μετα-
κινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31325Τεύχος Β’ 2943/16.09.2016

κινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα 
και αντίστροφα.

2. Ως εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση 
πέραν των σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα του 
μετακινούμενου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων 
για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική 
Χώρα και αντίστροφα ή ανεξαρτήτως απόστασης για 
μετακίνηση από νησί σε νησί.

3.0 αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200). Στο 
όριο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για μετα-
κίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση 
υπηρεσίας, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, σε-
μινάρια, ημερίδες κ.λπ.

Άρθρο 3 
Αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης

1. Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των προϊστα-
μένων μονάδων και των υπαλλήλων των ειδικών υπη-
ρεσιών εκδίδονται από τον προϊστάμενο της ειδικής 
υπηρεσίας και οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των 
προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών εκδίδονται από 
τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4314/2014.

2. Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης του προσω-
πικού που υπηρετεί στο αυτοτελές τμήμα ΕΟΧ και στην 
Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή άλλων δικαιούχων τε-
χνικής βοήθειας εκδίδονται από το αρμόδιο κάθε φορά 
προς τούτο όργανο.

3. Σε περίπτωση μετακίνησης με προφορική εντολή, 
παρέχεται γραπτή έγκριση το αργότερο εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του 
μετακινουμένου στην έδρα του.

Άρθρο 4 
Καθορισμός ύψους της εκτός έδρας 
αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης

Καθορίζεται το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και 
των εξόδων μετακίνησης των προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας, ως 
ακολούθως:

Α. Για το εσωτερικό:
α. Δαπάνη μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής 

μεταφοράς. Επιτρέπεται επίσης η μετακίνηση με όχημα 
ιδιωτικής χρήσης για την οποία χορηγείται χιλιομετρική 
αποζημίωση δεκαπέντε λεπτών ανά χιλιόμετρο (0,15€) 
ή όπως αυτή θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών, καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω 
του εθνικού οδικού δικτύου και ο ναύλος αυτοκινήτου 
σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής 
μεταφοράς.

β. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνω-
ρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσο-
νται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 της 
υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 
94) και ορίζεται ως ακολούθως:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 € ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία II, μέχρι 60 € ανά διανυκτέρευση.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό 
(20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης. Τα ανωτέρω ποσά, για ολόκληρη 
την επικράτεια, προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό 
(20%) για τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.

γ. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:
αα. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινου-

μένου είναι μεγαλύτερη από πενήντα (50) χιλιόμετρα, 
ανεξαρτήτως του αν αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης 
ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή με συγκοινωνιακό μέσο. Για 
μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα 
και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγα-
λύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση 
λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική 
Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακι-
νούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε 
χιλιόμετρα.

ββ. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, 
ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης 
περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυ-
νομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.

δ. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σα-
ράντα (40) ευρώ, για κάθε εκτός έδρας μετακίνηση, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του αρθρ. 2 της παρούσας, 
ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμε-
νου και ανεξάρτητα από τυχόν παροχή σε είδος. Κατα-
βάλλεται ολόκληρη εάν ο μετακινούμενος διανυκτερεύει 
εκτός έδρας και κατά το ήμισυ εάν ο μετακινούμενος 
επιστρέφει αυθημερόν. Δεν καταβάλλεται ημερήσια 
αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, όταν αυτή είναι 
η επόμενη της λήξης εργασιών.

Β. Για το εξωτερικό:
α. Δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής 

μεταφοράς.
β. Δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 της υπο-
παραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α’94) 
αντίστοιχα.

Άρθρο 5 
Έξοδα κίνησης

1. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας επιτρέπεται να χρη-
σιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, ύστερα από 
έγκριση του αρμοδίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
παρούσας, οργάνου. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλ-
λεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη 
διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση 
μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

2. Η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρή-
σης (ταξί) επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, (π.χ. απεργία 
ΜΜΜ, πτήση σε νυχτερινή ώρα που δεν κυκλοφορούντα 
ΜΜΜ - από 22.00 το βράδυ έως 8.00 το πρωί, μη διαθε-
σιμότητα ΜΜΜ σε απομακρυσμένη περιοχή).

3. Η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρή-
σης επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών 
που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοι-
νωνιακά μέσα καθώς και όταν το κόστος μίσθωσης είναι 
μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, τούτου 
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αιτιολογούμενου στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευ-
ταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους 
μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός Οικονομίας,  Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Τουρισμού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

(3)
 Επιβολή πολαπλών τελών εις βάρος του 

MUHAMMAD NADIM του Sadiq για τελωνειακή 

παράβαση λαθρεμπορίας.

  Με την αριθ. 579/15/08-08-2016 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου 
Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυ-
νάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β’ του Ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 3008/14/1195-Α/27-12-2015 δικογραφία 
του Τ.Α. Λευκού Πύργου προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών 
Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την 
υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο πρωτοκόλλων τελωνει-
ακών παραβάσεων με α/α 579/15, επιβλήθηκαν ως προ-
σωπική οφειλή πολλαπλά τέλη ποσού 22.254,93 €, πλέον 
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4%, στον MUHAMMAD NADIM του 
Sadiq και της Shamshad, γεννηθέντος στις 09/10/1995 
στο Πακιστάν, και ήδη αγνώστου διαμονής, για τελω-
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας 
χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1670) πακέτων τσιγάρων 
διαφόρων τύπων και εκατόν τριάντα οκτώ (138) συσκευ-
ασιών καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων εκάστη, η 
οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 
παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου 
Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ 

Ι

   (4)
 Επιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος των ALI 

SHAN του Muhammad Latik και MUHAMMAD 

ALI του Aqeel για τελωνειακή παράβαση λαθρε-

μπορίας.

  Με την αριθ. 410/13/16-03-2016 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Εισα-
γωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β’ του Ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την 
αριθμ. τιρωτ. 1057/9/148-α/28-09-2013 δικογραφία του 
Α.Τ. Σταυρούπολης προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/

νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την υπη-
ρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο πρωτοκόλλων τελωνειακών 
παραβάσεων με α/α 410/13, επιβλήθηκαν ως προσωπική 
οφειλή πολλαπλά τέλη:

- ποσού 1.014,67 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ στον ALI SHAN 
του Muhammad Latik και της Narsen Bebe, γεν. στις 
01/01/1997 στο Πακιστάν και ήδη αγνώστου διαμονής, 
κατόχου του υπ’ αρ. 369036/5-στ Δελτίου Αιτούντος Ασύ-
λου Αλλοδαπού εκδοθέν από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης

- ποσού 1.014,68 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ στον MUHAMMAD 
ALI του Aqeel και της Fatima, γεν. στις 29/11/1991 
στο Πακιστάν και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 
164459636,

κηρύσσοντας ταυτόχρονα και τους δύο και αλληλέγ-
γυα συνυπεύθυνους εις ολόκληρο για την αποπληρωμή 
της συνολικής οφειλής ύψους 2.029,35 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ 
εκ ποσού 2,4%, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορί-
ας συνολικής ποσότητας διακόσια δέκα (210) πακέτων 
λαθραίων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται 
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το άρ-
θρο 150 παρ. 1 του ίδιου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

    Ι 

 Αριθμ. οικ. 40742 (5)
Τροποποίηση της με αριθμ. 21163/21-04-2016 (Β’ 

1322) απόφασης βάσει των διατάξεων του αρ.72 

του Ν.4369/2016 (Α’33) όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4369/27-2-2016 

(ΦΕΚ 33/Α’/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση 
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επι-
λογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και απο-
τελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/οικ.14652/ 
14-5-2015 εγκύκλιο του Τμήματος Προγραμματισμού 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης με θέμα «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότη-
τας βάσει του άρθρου 49 του Ν.. 4325/2015».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/41/οικ. 16433/ 
27-5-2015 (ΑΔΑ: ΨΦΥΨ465ΦΘΕ-1ΙΟ) εγκύκλιος των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
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σης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με θέμα «Παράταση και σύναψη νέων ατο-
μικών συμβάσεων καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’)».

5. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ 
98/Α’/2005).

6. Tις διατάξεις του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
( ΦΕΚ 167/Α’/14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 70/2015 περί 
Ανασύστασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-9-2015).

9. Την αριθμ. 20499/13-5-2015 (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
15-05-2015) απόφαση περί «Ανάθεσης καθηκόντων του 
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ)».

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 201/5-1-2016 απόφαση περί 
«Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προ-
ϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους 
Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ»(ΦΕΚ 6/Β/8-1-2016).

11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο-
γιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α’/95) όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
(ΦΕΚ 141/Α’/2010), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοι-
κητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/2010), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

13. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 21578/22.04.2016 και 
21579/22.04.2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ:697Β4653Π8-
ΓΒ5, ΩΟΥ24653Π8-Β ΞΕ).

14. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 21163/21-4-2016 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτι-
ρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ.72 του 
Ν.4369/2016 (Α’33) όπως ισχύει» (Β’ 1322)

15. Τα από 17-6-2016 πρακτικό 1ο και 29-6-2016 πΠρα-
κτικό 2ο της ειδικής επιτροπής επιλογής.

16. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι οχτώ 
(28) αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ των οποί-
ων οι τρεις (3) απορρίφθηκαν ως μη σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις της προκήρυξης και μία είχε αποκλειστεί από 
την τελική κλήρωση επιλεγέντων σύμφωνα με το από 
29-6-2016 Πρακτικό 2ο της ειδικής επιτροπής επιλογής.

17. Τις από 27-6-2016 αίτηση της Τσόλοβα Γκαλία και 
27-6-2016 αίτηση της Μπραχόλι Αντελίνα περί ακύρω-
σης της αίτησής τους για σύναψη ατομικών συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 21163/21-04-2016 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που αφορά στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης 
έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, σύμφωνα με το αρ.72 του Ν.4369/2016 (Α’33) όπως 
ισχύει» ως προς το σημείο και μόνο που αφορά στις συμ-
βάσεις που πρόκειται να συναφθούν και θα αφορούν σε 
έργο παροχής καθαριότητας τετράωρης (4ωρης) διάρ-
κειας ημερησίως για 18 άτομα και οχτάωρης (8ωρης) 
διάρκειας ημερησίως για 5 άτομα.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. οικ. 21163/21-04-2016 
(Β’ 1322) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 258629/23-8-2016 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 201562/27-6-2016 

απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής κ.λπ. ερ-

γασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των δια-

φόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το 

χρονικό διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/

Α’/16-12-2015), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η 
καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των ΟΤΑ, 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση, 12ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου 
έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδοτή-
σεων τα έτη 2013-2015, της μη ανανέωσης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, των αυτοδίκαιων απολύσεων και της 
θέση σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των Ν. 4024/2011, 
Ν. 4093/2012 και Ν. 4172/2013, ενώ μετά την εφαρμογή 
του Ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν 
επιφορτιστεί με πλήθος νέων αρμοδιοτήτων.
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3. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχό-
ληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης, ο 
έλεγχος και η αστυνόμευση των κοινόχρηστων χώρων 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η τήρηση των διατάξεων 
και η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων που αφορούν 
στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων 
των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί η 
Δημοτική Αρχή, η φύλαξη κτιρίων, αλσών, κοιμητηρίων, 
αποθηκών κ.λπ., και γενικά για τη διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος.

4. Την υπ’ αριθμό 90615/48741/16-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2797
Β’/21-12-2015), απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, για καθιέρωση διαφορετικού ωρα-
ρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθη-
ναίων.

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α’/30-5-1997).

6. Τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/
Α’/28-6-2007).

7. Την ύπαρξη των σχετικών επιπλέον πιστώσεων στον 
κωδικό Φ.20/6012.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή της σχε-
τικής αποζημίωσης (σχετ. η υπ’ αριθμό 249460/3671/ 
8-8-2016 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οι-
κονομικών).

8. Την υπ’ αριθμό 201562/27-6-2016 (Φ.Ε.Κ. 1962/Β’/ 
30-6-2016) απόφαση με την οποία καθιερώθηκε υπε-
ρωριακή κ.λπ. εργασία για τους μονίμους υπαλλήλους 
των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το 
χρονικό διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016.

9. Το γεγονός του διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. 21/Α’/21-2-2016) 
και της τοποθέτησης εκατόν δέκα (110) οργανικών υπαλ-
λήλων στην Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συ-
ντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Φ.Ε.Κ. διορισμού 
654/Γ’/12-7-2016).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/Α’/7-6-2010).

13. Την υπ’ αριθμό 353219/10-9-2014 απόφαση Δη-
μάρχου Αθηναίων, με την οποία εκχωρείται το δικαίωμα 
της υπογραφής των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου (ΑΔΑ: 
Ω0ΟΤΩ6Μ-ΦΒ0, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμό 201562/27-6-2016 από-
φαση μας, με την οποία καθιερώθηκε εργασία με αμοιβή 
για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσι-
ών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Ιούλι-
ος - Σεπτέμβριος 2016 και μόνο ως προς τα αναγραφό-
μενα όρια του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και 
Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που δύνανται 
να απασχοληθούν υπερωριακά κατά τις απογευματινές 
ώρες των καθημερινών ημερών, ως εξής:

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΩΡΩΝ
Για έως 1.200 υπαλλήλους και έως 20 ώρες μηνιαίως, 

ανά υπάλληλο
Η επιπλέον δαπάνη (πέραν της προβλεπόμενης στην 

υπ’ αριθμό 201562/27-6-2016 απόφασή μας) θα ανέλ-
θει μέχρι του ποσού των 13.152,40 € και θα βαρύνει το 

Φορέα 20/Κ.Α. 6012.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία».

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ισχύουν ως έχουν τα ορι-
ζόμενα στην 201562/27-6-2016 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ.: 2193 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 2ου εξα-
μήνου 2016 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
(Συνεδρίαση : 742/3-8-2016)

  Αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.
2. Την από 14.07.2016 εισήγηση.
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ-

σωπικού της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., όπως αυτή αναλυτικά αιτιο-
λογείται στην ως άνω εισήγηση.

4. Το γεγονός ότι το προσωπικό λειτουργίας και συντή-
ρησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εργάζεται σε βάρδιες 24 ώρες/
ημέρα, 365 ημέρες/έτος για τη συντήρηση του δικτύου 
και τη λειτουργία του αστικού σιδηροδρόμου για την 
εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της ευρύ-
τερης περιοχής Αθηνών.

5. Το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (ΦΕΚ 505/
Β’/28.02.2014).

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την 
απόφαση αυτή, ύψους 3.000.000 € για το 2ο εξάμηνο 
2016, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της εταιρείας, 
ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την προσφορά υπερωριακής απασχόλησης 
κατά την διάρκεια της ημέρας για το διοικητικό προ-
σωπικό (316 άτομα), το προσωπικό λειτουργίας (1493 
άτομα) και το προσωπικό συντήρησης (749 άτομα) και 
έως 120 ώρες το μέγιστο για κάθε εργαζόμενο, για το 
2ο εξάμηνο 2016.

2. Εγκρίνει την προσφορά υπερωριακής απασχόλησης 
κατά την διάρκεια της νύχτας για το προσωπικό λειτουρ-
γίας (1493 άτομα), το προσωπικό συντήρησης (749 άτο-
μα) και 10 άτομα διοικητικό προσωπικό, και έως 96 ώρες 
το μέγιστο για κάθε εργαζόμενο, για το 2ο εξάμηνο 2016

3. Εγκρίνει την προσφορά υπερωριακής απασχόλη-
σης κατά την διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων για 
το προσωπικό λειτουργίας (1493 άτομα), το προσωπικό 
συντήρησης (749 άτομα) και 30 άτομα διοικητικό προ-
σωπικό, και έως 96 ώρες το μέγιστο για κάθε εργαζόμενο, 
για το 2ο εξάμηνο 2016.

4. Η προέγκριση των ωρών υπερωριακής απασχόλη-
σης για κάθε μήνα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
της εταιρείας και μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού.
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5. Η πραγματοποίηση των υπερωριακής απασχόλησης 
βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο 
κάθε υπηρεσίας.

6. Η παρούσα απόφαση καλύπτει το 2ο εξάμηνο του 
έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στην αριθ. 22546/1233/04-08-2016 απόφαση της Ανα-

πληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός 
αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύ-
ονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων 
αυτών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/τ.Β’/2016, στη 
σελίδα 27831, στήλη 2η, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό 
των θέσεων εργασίας στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων, που πρόκειται να πληρωθούν 
από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
Ν. 2643/1998, σε τέσσερις (4).»,

στο ορθό: «Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των 
θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε 
τέσσερις (4).».

  (Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

   (9)
 Στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119543 ΕΞ 2016 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2538/τ.Β’/18.08.2016. γίνονται οι εξής διορθώσεις:

1) Στις σελίδες 27634 και 27636, όπου αναφέρεται το 
λανθασμένο ακρωνύμιο: «OI-AF», 

διορθώνεται στο ορθό: «OLAF».
2) Στη σελίδα 27635 και στίχο 18ο εκ των άνω διορθώ-

νεται το εσφαλμένο ακρωνύμιο «(ΕΌ.Α.Χ.Ο.)»,
στο ορθό: «(Ε.Θ.Α.Χ.Ο.)».
3) Στη σελίδα 27637 και στίχο 18ο εκ των άνω διορ-

θώνεται το εσφαλμένο ακρωνύμιο: «Κ.Ρ.Ε.»,
στο ορθό: «Κ.Ο.Ε.».
4) και στην ίδια σελίδα, στον στίχο 15ο εκ των κάτω 

διορθώνεται η φράση: «2ο Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολο-
γιών...Στην ορθή: «2ο Ε.Φ.Κ.» και Λοιπών Φορολογιών...

5) Στη σελίδα 27638 στη 2η στήλη - και στον 5ο στίχο 
εκ των κάτω διορθώνεται η εσφαλμένη φράση: «1ο Τε-
λωνισμού» και 2ο Τελωνισμού»,

στην ορθή: «1ο Τελωνισμού», «2ο Τελωνισμού» 
και στη μέση της ίδιας στήλης διορθώνεται η φράση: 

«Εκ των Υστέρων Ελέγχων περιέχονται σε...»,
στην ορθή: «Εκ των Υστέρων Ελέγχων περιέρχονται 

σε...».
6) Στη σελίδα 27641, τίθεται σε αριστερή στοίχιση η 

φράση: «-Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης,..».
7) Στη σελίδα 27643, τίθενται επίσης σε αριστερή 

στοίχιση οι φράσεις: «(ββ) του καθεστώτος θέσης των 
εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση.» 
[14ος στίχος εκ των άνω] και η φράση: «(γ) Ο έλεγχος:» 
[30ος στίχος εκ των άνω].

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02029431609160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

E     

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


		2016-09-16T19:17:40+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




