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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 1840

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Έγκριση εφημεριών για το Ιατρικό Προσωπικό
μέλη Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το
έτος 2019.

Αριθμ. 65552/Ζ2
(1)
Έγκριση εφημεριών για το Ιατρικό Προσωπικό
μέλη Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το
έτος 2019.

2

Ένταξη της Αντιγόνης Καπετανάκη του Ιωσήφ,
μόνιμης υπαλλήλου του Αρεταιείου Νοσοκομείου, σε θέση Ε.Τ.Ε.Π.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3

Επικαιροποίηση κατόπιν τροποποίησης της
άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο
με διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. 1» λόγω καταστατικών μεταβολών.

4

Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωριακής
εργασίας, για ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές
και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για απασχόληση πέραν του πενθημέρου, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού
Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής
Δ/νσης θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών
Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

6

Χαρακτηρισμός της προμήθειας του εντύπου των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α΄80),
όπως ισχύει, ως απόρρητης.

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον RIPON RIPON του
Wohid και της Halima για λαθρεμπορία καπνικών.

8

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOHAMMAD
ABID ALI του MALAK ILYAS και της ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία καπνικών.

9

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3205/2003
(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 140 και 159 του ν.4472/
2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/19-5-2017).
3. Τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
7-10-1983), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ
143/τ.Α’/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ
270/τ.Α’/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/
11-4-2015).
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ. Α’/9-10-2017), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. To π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
10

Διόρθωση σφάλματος στην 35269/27-03-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1241/12.04.2019 (τ.Β΄).
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9. To π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την αριθ.Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/9-10-2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
11. Την αριθμ.Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τ.Β’/
6-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη».
12. Την αριθ.Β1α/16753/6-3-2015 (ΦΕΚ 382/τ.Β’/
19-3-2015) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
13. Την με αριθμ.Β1α/40746/29-5-2015 (ΦΕΚ 1018/
τ.Β’/3-6-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν.4325/2015 για την αποζημίωση
του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων
ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ».
14. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/23523/0022/8-4-2009
(ΦΕΚ 681/τ.Β’/13-4-2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» (των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α΄ Ζώνης).
15. Την αριθμ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-20 05 (ΦΕΚ
740/τ.Β’/1-6-2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και
άλλες ρυθμίσεις».
16. Την αριθμ. Υ4β/10610/Φ2/1-9-1997 (ΦΕΚ 784/
τ.Β΄/1-9-1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων
Περιοχής Αττικής».
17. Την αριθμ. 2/75264/0022/30-11-2010 (ΦΕΚ 1883/
τ.Β’/2-12-2010) κοινή υπουργική απόφαση.
18. Την αριθ. Φ.1/Γ/070/23307/Β1/14-2-2019 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε’ του ν.4270/2014 (ΦΕΚ
143/τ.Α’/28-6-2014) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
19. Το αριθμ. 952/31-12-2018 έγγραφο του Αιγινητείου
Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση (20η
Συνεδρίαση 18/10/2018) της Εφορείας, περί εγκρίσεως
των εφημεριών του Ιατρικού Προσωπικού μελών Δ.Ε.Π.,
για το έτος 2019 και βεβαιούται ότι το Αιγινήτειο Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, τα οποία τις περισσότερες φορές
είναι επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης και εξειδίκευσής του. Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική έχει καθημερινή, όλο το χρόνο, επί 24ώρου βάσεως
εφημερία και δέχεται απεριόριστα περιστατικά. Επίσης
συμμετέχει στο πρόγραμμα καθημερινής εφημερίας των
Ψυχιατρικών Τμημάτων και Κλινικών Ενηλίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής που καταρτίζεται από το Υπουργείο
Υγείας, ενόψει της διαβούλευσης του νέου συστήματος
ψυχιατρικής εφημερίας που θα βασίζεται στην τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επιπροσθέτως,
στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική λειτουργεί πρόγραμμα καταπολέμησης της ουσιοεξάρτησης (πρόγραμμα «Αθηνά»), πρόγραμμα ψυχιατρικής αποκατάστασης κ.λπ.
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Η Α’ Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου συμμετέχει
στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου Υγείας και
εφημερεύει κάθε 4η μέρα από κοινού με τα Νοσοκομεία
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ».
20. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος
2019 ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων είκοσι επτά
χιλιάδων (227.000,00) Ευρώ, για την κάλυψη του οποίου
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στον ΚΑΕ 0277, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το έτος 2019, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2019 την καθιέρωση
εργασίας με αμοιβή, πέραν της υποχρεωτικής στο Ιατρικό Προσωπικό μέλη Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου,
εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών), ως ακολούθως:
Α. Γενική Εφημερία: έως τριάντα επτά (37) Ειδικευμένους Ιατρούς, μέλη Δ.Ε.Π. (Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι,
Νευρολόγοι, Ιατροί Βιοπαθολόγοι)
Β. Καθημερινή Εφημερία: έως τριάντα επτά (37) Ειδικευμένους Ιατρούς, μέλη Δ.Ε.Π. (Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι, Νευρολόγοι, Ιατροί Βιοπαθολόγοι)
Στην ανωτέρω ανάλυση περιλαμβάνονται εφημερίες
ενεργείς, ετοιμότητας και πρόσθετες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
τ.Α΄/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
εξόδων έτους 2019, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να
υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την
αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, είτε
με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση
συμπληρωματικών κονδυλίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 49995/Ζ2
(2)
Ένταξη της Αντιγόνης Καπετανάκη του Ιωσήφ,
μόνιμης υπαλλήλου του Αρεταιείου Νοσοκομείου, σε θέση Ε.Τ.Ε.Π..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
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Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις νια την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 159), ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α' 142).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του π.δ. 70/
2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων» (Α' 114).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(Α' 31).
7. Την από 02.10.2017 (αρ. πρωτ. 1718003907/
06.10.2017 Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.) Εισηγητική Έκθεση
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της 2/30.10.2017 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ε.Κ.Π.Α.).
9. Την 5839/30.05.2017 αίτηση της Αντιγόνης Καπετανάκη του Ιωσήφ προς τη Διεύθυνση Διοικητικού του
Αρεταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) νια ένταξη της
σε θέση Ε.Τ.Ε.Π.
10. Το 1819005511/15.10.2018 έγγραφο του Ε.Κ.Π.Α.
(174425/17.10.2018 εισερχόμενο έγγραφο στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ.), με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ο
σχετικός φάκελος.
11. Τον 49945/Ζ2/01.04.2019 έλεγχο νομιμότητας του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί της
ένταξης της Αντιγόνης Καπετανάκη.
12. Τη Φ.1/Α/131/46945/Β1/27.03.2019 βεβαίωση της
Διεύθυνσης τακτικού προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
Διαπιστώνουμε
Την ένταξη της Αντιγόνης Καπετανάκη του Ιωσήφ,
μόνιμης υπαλλήλου ΠΕ Βιολογίας του Αρεταιείου Νοσοκομείου σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ του Αρεταιείου Νοσοκομείου, επειδή πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η
ένταξη πραγματοποιείται σε συνιστώμενη με μετατροπή
της θέσης της, οργανική θέση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α' 195) κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,
με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την
ένταξη θέσης.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ: 2584/ 19.4.2019)
Μαρούσι, 1 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Aριθμ. K1/66173
(3)
Επικαιροποίηση κατόπιν τροποποίησης της
άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο
με διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. 1» λόγω καταστατικών μεταβολών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α'/
10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176) και άλλες διατάξεις», άρθρο 6, παρ. 3, περ. 2.
4. Τη με αρ. 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β'/31-12-2018)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ».
5. Τη με αρ. 218502/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β'/31-12-2018)
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της
παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
7. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α'/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α'/
12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.
10. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α'/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Ε"».
11. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Ένα με κωδικό 2100868 και διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1» που εκδόθηκε με την απόφαση
της 272/29-6-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

21326

και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«Μ.-Β.Χ. ΤΑΣΙΚΑ O.E.».
12. Τις με αρ. πρωτ. K1/33337/4-3-2019 και K1/33345/
4-3-2019 αιτήσεις τροποποίησης και επικαιροποίησης
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Β.Χ. ΤΑΣΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και επικαιροποίηση της άδειας
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα με κωδικό 2100868 που εκδόθηκε με την απόφαση της 272/
29-6-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Μ.Β.Χ. ΤΑΣΙΚΑ O.E.». Η τροποποίηση της άδειας συνίσταται
σε καταστατικές μεταβολές και στην αλλαγή επωνυμίας
του αδειοδοτημένου φορέα στη νέα επωνυμία «Β.Χ. ΤΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Απριλίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 2/34808/ΔΕΠ
(4)
Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωριακής εργασίας, για ημερήσια εργασία κατά τις
Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς
και για απασχόληση πέραν του πενθημέρου, των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Δ/νσης θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.Γ3 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 181/23.11.2017).
4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
5. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
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6. Το αριθμ. πρωτ. 39519 ΕΞ 2019/16-4-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο
προτείνεται ο καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου για ημερήσια απασχόληση
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις
ώρες απασχόλησης πέραν του Πενθημέρου σε είκοσι
πέντε (25) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κατάρτισης και
Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων της
Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών
Κανόνων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν: α) οι επείγουσες ανάγκες για την παροχή
οδηγιών που αφορούν την διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δημόσιων δαπανών, στο πλαίσιο
της ομαλής άσκησης των αρμοδιοτήτων των Γ.Δ.Ο.Υ.,
για την υποβοήθηση του έργου τους και την ταχύτερη
πληρωμή των πιστωτών, β) την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την κωδικοποίηση εκσυγχρονισμό αυτού καθώς και για την απλούστευση
των διαδικασιών ελέγχου κ.λ.π. όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και γ) ο όγκος εργασίας ως προς την
παροχή απόψεων επί προτεινόμενων σχεδίων νόμων
και κανονιστικών διοικητικών πράξεων ή και σύνταξης
ερωτημάτων επί όλων των κατηγοριών δαπανών, παραγραφές αξιώσεων, αναλήψεις υποχρεώσεων, κ.λπ..
8. Τις αριθ. 39044 ΕΞ 2019/16-4-2019 (ΑΔΑ: 67ΕΥΗΚ1Υ) και 39047 ΕΞ2019/16-4-2019 (ΑΔΑ: 6Δ30Η-Α2Γ)
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης που αφορά ημερήσια υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες και
για εργασία πέραν του πενθημέρου για τους υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής
Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ. Κράτους.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-2040000000, Λογαριασμός 2120204001 και 2120202001 οικ.
έτους 2019, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατ'
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.Γ3 του
ν. 4354/2015 όπως ισχύει, ημερήσια απασχόληση κατά
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και τις ώρες απασχόλησης πέραν του Πενθημέρου, για είκοσι πέντε (25)
υπαλλήλους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κατάρτισης
και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και
έως 31-12-2019 ως εξής:
Α. Έως εκατόν είκοσι οκτώ (128) ώρες ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και λοιπές Εξαιρέσιμες ημέρες
συνολικά για κάθε υπάλληλο.
Β. Έως εκατόν είκοσι οκτώ (128) ώρες απασχόλησης
πέραν του Πενθημέρου συνολικά για κάθε υπάλληλο.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
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χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της
σε ΦΕΚ και έως 31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/6078
(5)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει, β) τoυ
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).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄208).
3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
5. Την υπ΄ αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144),όπως ισχύει.
6. Την υπ΄ αριθμ. 39180 Υ4α/133204/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου» (Β΄1258).
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.46240/20-05-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευ-
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μένων γιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της
5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Β΄1289).
8. Την υπ΄ αριθμ. Υ4α/οικ.66137/25-07-2014 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία» (Β΄2108).
9. Την υπ΄αριθμ. Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 κοινή
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄3884).
10. Την απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.
κατά την 20-02-2019 (Θέμα 13).
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4160/17-01-2019 εισήγηση της
Διοίκησης της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
12. Την απόφαση 73 της 5ης/08-05-2014 Συνεδρίασης
του Δ. Σ. του Γ.Ν. Καρπενησίου(Θέμα ΕΗΔ 19Ο).
13. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. Β1α/οικ.26495/05-04-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο
16 της υπ΄ αριθ. 39180 Υ4α/133204/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου» (B΄1258), όπως αυτή ισχύει, μέσω
κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ή ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

1

1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

1

3

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. οικ 3985/2019
(6)
Χαρακτηρισμός της προμήθειας του εντύπου
των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014
(Α΄80), όπως ισχύει, ως απόρρητης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
β. Της παρ. 21 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και
λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ.7 του
άρθρου 3, ν.4587/2018 (218 Α΄) και ισχύει.
γ. Της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το ν.4337/2015 (Α’
129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
ε. Του άρθρου 17 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2009/81/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας».
στ. Της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ», όπως ισχύει.
ζ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 208).
η. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
2. Την αναγκαιότητα έκδοσης του εντύπου των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, που
χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4251/2014
με υψηλές και αξιόπιστες προδιαγραφές ασφαλείας, η
οποία απορρέει από το γεγονός ότι αυτές αποτελούν
προσωρινό τίτλο διαμονής ετήσιας διάρκειας και οι κάτοχοι αυτών διατηρούν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής
στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει και μέχρι την έκδοση της οικείας απόφασης από τις αρμόδιες, προς τούτο,
υπηρεσίες.
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3. Το γεγονός ότι απαιτείται η, με κάθε μέσο, αποτροπή
και προστασία από την παραποίηση ή πλαστογράφηση
των εν θέματι εντύπων για λόγους δημόσιας ασφάλειας
και η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο
δραστικά μέτρα, όπως την επιβολή απαιτήσεων για την
προστασία του απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών που το Υπουργείο θα έπρεπε να καταστήσει διαθέσιμες σε μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης κατά τα
προβλεπόμενα στο ν.4412/2016, όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως απόρρητη την προμήθεια του
εντύπου των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, λόγω των
απαιτούμενων υψηλών και αξιόπιστων προδιαγραφών
ασφαλείας, για την αποτροπή της παραποίησης ή πλαστογράφησης του εν λόγω εντύπου, γεγονός το οποίο
επιβάλλεται για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων
της ασφάλειας της Χώρας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον RIPON RIPON
του Wohid και της Halima για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 25/13/2019 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 23η.01.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ.
ζ' του ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 330 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 11η.09.2012 στη συμβολή των οδών Στουρνάρη και
Μπόταση (σχετ. η με αρ. πρωτ. 1020/58074/1/12-09-2012
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των χιλίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο
λεπτών (1095,22 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός
119,16 €, Φ.Π.Α. 221,21 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 754,85 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 134,46 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ.
620,39 €).
2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε
ευρώ και εξήντα έξι λεπτών ( 3.285,66 ) ήτοι το τριπλά-
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σιο των αναλογούντων στο αντικείμενο λαθρεμπορίας
δασμών και φόρων εκ του οποίου ποσό χιλίων ενενήντα
πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.095,22) επιμερίστηκε στον RIPON RIPON του Wohid και της Halima γεν. την
01.01.1979 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Αχαρνών 161 ή Αντιοχείας 24, και νυν αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 163603087.
Οι παραβάτες κηρύχτηκαν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του
σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%) σύμφωνα με τον κώδικα Τελών
χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MOHAMMAD
ABID ALI του MALAK ILYAS και της ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 311/13/2019 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
τη 11104.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ.
ζ' του ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 151 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
τη 16112.2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 1020/
58671/1/17.12.2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος
Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πέντε
λεπτών ( 332,05 € ), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός
33,84 €, Φ.Π.Α. 66,76 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
231,40 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 160,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ.
71,40 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, MOHAMMAD ABID ALI
του MALAK ILYAS και της ΒΙΒΙ, γεν. τη 13.07.1987 στο
Πακιστάν, κάτοχο του με αρ. 111225 Δελτίου Αιτήσαντος
Ασύλου Αλλοδαπού, με τελευταία γνωστή διαμονή τις
Αχαρναί, οδός Λαίου αριθμ. 2, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν.2960/2001, το
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οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία.
Με την Π.Τ.Π. 55/12-03-2018 εκδοθείσα την
02η/04/2019 Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης του Γ' Τελωνείου Πειραιά, από το ιστορικό της οποίας προκύπτει τελωνειακή παράβαση των
άρθρων 142 παρ. 2 και 155 επ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» για λαθρεμπορία, χαρακτηρίζεται
ως υπεύθυνος για την τέλεση αυτής ο Ιωάννης Ευσταθίου
του Δημητρίου και της Νίκης, γεννηθείς στις 20/10/1978,
κάτοχος του αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 128111 και ήδη του σε
αντικατάσταση αυτού αριθμ. AM 620794/09-08-2016
δελτίου, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ.
061841355 - Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και με δηλωμένες
διευθύνσεις: 1) οδός Αθ. Διάκου, αριθμ. 25 - Νίκαια Αττικής, 2) οδός Αγ. Νικολάου, αριθμ. 11 - Θεσσαλονίκη
και 3) οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 111 - Αθήνα και ήδη
αγνώστου διαμονής και επιβάλλεται σε αυτόν, σύμφωνα
με τα ανωτέρω άρθρα του προαναφερθέντος νόμου,
πολλαπλό τέλος ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και
σαράντα ενός λεπτών (4.712.908,41 €), με σημείωση ότι
κατά την είσπραξη του πολλαπλού τέλους επιβάλλεται
2,4% Τ.Χ. και ΟΓΑ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην 35269/27-03-2019 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1241/12.04.2019 (τ.Β΄) στη σελίδα 14971 στην Β' στήλη,
στο σημείο 13 των έχοντας υπόψη, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «ΕΠ Κρήτη 2014-2020»,
στο ορθό «ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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