
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ε.Κ.Α.Β. 
(Υπουργείο Υγείας), που πληρούνται από πρόσω-
πα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και 
κατανομή των θέσεων αυτών.

2 Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης Δυο (2) 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

5 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

6 Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Επεξεργασίας Προτάσεων των Διευθύνσεων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρε-
σιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

7  Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-
ράβαση - Λαθρεμπορία.

8 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου του τακτικού προσωπι-
κού για το έτους 2018 στον Τοπικό Οργανισμό 
Εγγείων Βελτιώσεων(ΤΟΕΒ) Κορυφής Ημαθίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.3331/71 (1)
  Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ε.Κ.Α.Β. 

(Υπουργείο Υγείας), που πληρούνται από πρό-

σωπα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 

και κατανομή των θέσεων αυτών.

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114/19190/
28-07-2016 (ορθή επανάληψη 11-11-2016) απόφαση 
της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για την κίνηση των 
διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων (1.200) ατό-
μων ως τακτικό προσωπικό για τη στελέχωση Φορέων 
του Υπουργείου Υγείας, για το έτος 2017.

3. Το αριθμ. Α2β/Γ.Π.90177/16-01 -2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας για την επικείμενη έκδοση προκήρυ-
ξης πλήρωσης σαράντα (40) κενών οργανικών θέσεων 
του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο Ε.Κ.Α.Β.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 (Β΄ 
2281) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ουρανία Αντωνοπούλου» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Υ213/8.12.2016 (Β΄ 3955) και την υπ’ αριθμ. 
Υ88/28.11.2017 (Β΄ 4195) όμοια της.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων εργασίας στο Ε.Κ.Α.Β. (Υπουργείο Υγείας), που πρόκειται να πληρωθούν 

από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τρεις (3).
Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β' της παρ. 1, 
άρθρου 1, ν. 2643/1998) 1

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α' της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α' της παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΟΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.) ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν. 2643/1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΘΗΝΑΣ/ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑμεΑ 1

2 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΘΗΝΑΣ/ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Πολυτέκνων 1

3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕ-
ΡΙΦ. ΕΝ. ΡΟΔΟΥ

ΕΚΑΒ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ 

ΡΟΔΟΥ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Τριτέκνων 1

Δ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ25/14 οικ./5755/90 (2)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης Δυο (2) 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β)του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ.3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Με-
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων»

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός Υπ. 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

З. То π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση..... 
Ασφαλίσεων»

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών»

5. Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β72015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4929Τεύχος Β’ 358/07.02.2018

6. Την υπ' αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β') 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης με αρ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 
1163/τ.Β/10-4-2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 226210/1738/29-
11-2017, 245940/17-11- 2017

10. Το αριθμ. πρωτ. 10699/27-12-2017 έγγραφο του 
Ε.Κ.Κ.Α. που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την μη 
Ειδική πιστοποίηση, δυο (2) Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, αποφασίζουμε:

Τη Μη Πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ, ως φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Εστία Άγιος Νικόλαος με έδρα στο Γαλαξίδι
Διότι ο φορέας δεν έχει επιδείξει κατά την εξεταζόμε-

νη χρονική περίοδο σημαντικές δράσεις πρωτοβάθμιας 
κοινωνικής φροντίδας.

Τη Μη Πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ, ως φορέα 
παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φρο-
ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Φίλοι ατόμων τρίτης ηλικίας Ενορίας Αγίας Τριάδας 
Αγίου Νικολάου Κρήτης με έδρα στον Άγιο Νικόλαο

Διότι ο φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο αμειβό-
μενο προσωπικό βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαι-
σίου (αρ. Π1γ/οικ.81551/ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007) και 
το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απασχόλησης ανά βάρδια 
κρίνεται αρκετά εντατικό.

Οι ως άνω φορείς δύναται να υποβάλουν εκ νέου αί-
τηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από 
την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ25/14οικ. 5758/93 (3)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του 
ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ.1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ.1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων»

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης»

З. То π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση.... 
Ασφαλίσεων»

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων... ....Υφυπουργών»

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β') 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την αριθμ. Γ.Π. : Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 
1163/τ. Β/10-4-2012) κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

8.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 233785/24-11-16 εισήγηση του 
Αντιπεριφερειάρχη

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 372/23-01-17 έγγραφο του 
ΕΚΚΑ που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ. για την Ειδική 
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πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

11. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/
Β΄/2017) «Εθνικό Μητρώο η άλλες διατάξεις» έχει πραγ-
ματοποιηθεί η εγγραφή του Φορέα στο ηλεκτρονικό 
Εθνικό Μητρώο, αποφασίζουμε:

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως 
φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Σωματείο «Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» με διακρι-
τικό τίτλο «Δικαίωμα στη Ζωή» με έδρα στο Ηράκλειο

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ25/14οικ.5757/92 (4)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4,5  και 6 του άρθρου 5 του 
ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ.1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων»

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης»

З. То π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση.... 
Ασφαλίσεων»

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων... ....Υφυπουργών»

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β72015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/
Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ-
ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την αριθμ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 
1163/τ.Β/10-4-2012) κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4754/17-08-16 εισήγηση του 
Αντιπεριφερειάρχη.

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12011/23-01-17 έγγραφο του 
Ε. Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική 
πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

11. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/
Β΄/2017) «Εθνικό Μητρώο  η άλλες διατάξεις» έχει πραγ-
ματοποιηθεί η εγγραφή του Φορέα στο ηλεκτρονικό 
Εθνικό Μητρώο, αποφασίζουμε:

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως 
φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών με διακρι-
τικό τίτλο «Ε.Ψ.Υ.Μ.Ε» με έδρα στη Δραπετσώνα

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
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    Αριθμ. Δ25/14οικ.5756/91 (5)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Με-
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός Υπ. 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

З. То π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση.....
Ασφαλίσεων».

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων... ....Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/
Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ-
ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την αριθμ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β/10-4-2012 κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργείων 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις υπ'αριθμ. πρωτ. 6521/29-11-2016 και 5186/
9-12-2016 εισηγήσεις των Περιφερειαρχών

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1114/15-02-2017 έγγραφο του 
Ε.Κ.Κ.Α. που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ. για την Ειδική 
πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

11. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Β΄/
23-02-2017) «Εθνικό Μητρώο....και άλλες διατάξεις» έχει 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των Φορέων στο ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας, αποφασίζουμε:

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Ατόμων με Αναπηρίες με διακριτικό τίτλο: «Ελπίδα» με 
έδρα στη Ρόδο

• Πνευματικό Ίδρυμα Κρητική Εστία με έδρα στην 
Αθήνα

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β.1014406ΕΞ2018 (6)
Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Επεξεργασίας Προτάσεων των Διευθύνσεων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρε-

σιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ζ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2 
και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 124 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 12 του π.δ. 543/1989 (Α΄ 229) και 
το άρθρο 3 του π.δ. 120/2009 (Α΄ 152), κατά το μέρος που 
ίσχυσαν, καθώς και του άρθρου 89 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος, σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 
7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 .
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γ) Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1170578 ΕΞ 2014/30.12.2014 
(Β΄ 3691) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανασυγκρότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επεξεργασίας Προτάσεων 
των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Χ.Κ.)».

δ) Του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Α΄ 51).

ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (Β΄ 
968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότε-
ρα των άρθρων 53 και 54 αυτής.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Το αριθμ. 30/002/000/6265/14-11-2017 έγγραφο 
του Τμήματος Β'- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύ-
θυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, με 
υπογραφή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την ανάγκη ανασυγκρότησης της εν θέματι Επιτρο-
πής, λόγω των μεταβολών που έχουν προκύψει στην 
οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Χ.Κ.).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Ι. Ανασυγκροτούμε την Γνωμοδοτική Επιτροπή Επε-
ξεργασίας Προτάσεων των Διευθύνσεων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τα μέλη, τον 
Εισηγητή και την γενική περιγραφή του έργου αυτής, 

λόγω οργανωτικών μεταβολών που έχουν προκύψει 
στις Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), 
με τις διατάξεις της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-
3-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα με τα άρθρα 53 και 
54 αυτής, ως εξής:

«Η Γνωμοδοτική αυτή Επιτροπή συγκροτείται από τους 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Εισηγητής της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Α΄ - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 
της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., εφόσον η εισήγηση αφορά σε θέμα προμή-
θειας ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄- Σχεδιασμού 
και Ποιότητας της ίδιας Διεύθυνσης, εφόσον η εισήγηση 
αφορά σε θέμα συμμετοχής σε ερευνητικά, κοινοτικά και 
λοιπά προγράμματα.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Πρόεδρο και 
τα μέλη αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

Η Επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί αιτιολογημένα πάνω σε 
προτάσεις των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, κα-
θώς και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της 
Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., για θέματα:».

ΙΙ. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης μας, παύει να ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1170578 
ΕΞ2014/30-12-2014 (Β΄ 3691) απόφαση της Γενικής Γραμ-
ματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(7)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-

ράβαση - Λαθρεμπορία.

  Με την αριθμ. 5/2015/2017 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελευσίνας, που εκδόθηκε 
την 11η.12.2017, για διαπραχθείσα λαθρεμπορία που 
αφορά 132 φιάλες ουίσκι JOHNNY WALKER RED LABEL, 
12 φιάλες JIN BEEFEATER και 6 φιάλες ρούμι μάρκας 
BACARDI SUPERIOR, υπό την έννοια των άρθρων 119 
Α παραγρ. 2 και 142 παραγρ. 2 καθώς και του άρθρου 
155 παρ. 2 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» (σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 
παραγρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου η Πράξη αυτή δημο-
σιεύεται στην Ε.τ.Κ.).
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Α. Προσδιορίστηκαν οι αναλογούντες δασμοί και λοι-
ποί φόροι, που αναλογούν στα κατασχεθέντα είδη στο 
συνολικό ποσό των 1.459,49 €.

Β. Επιβλήθηκαν στους υπαιτίους πολλαπλά τέλη, τα 
οποία υπόκεινται κατά την είσπραξη τους σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρ-
τοσήμου, ποσού 4.378,47 Ευρώ ήτοι το τριπλάσιο των 
αναλογουσών σε αυτά δασμοφορολογικών επιβαρύνσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, 
εκ του οποίου στον NAYDENOV NIKOLAY του VASILEV με 
ΑΦΜ 067734259 με τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμο-
νής τη Νέα Πέραμο Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 2, 
θέση Νεράκι και νυν αγνώστου διαμονής, επιμερίστηκε 
ποσό 2.189,24 ευρώ.

Г. О ως άνω NAYDENOV NIKOLAY του VASILEV με ΑΦΜ 
067734259 κηρύχθηκε αλληλέγγυα συνυπόχρεος μετά 
του ετέρου προσώπου, που κηρύχθηκε συνυπαίτιος, 
στην καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλαπλού 
τέλους ποσού 4.378,47 ευρώ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στην 
Ε.τ.Κ., ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 69 (8)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ'υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου του τακτικού προσωπι-

κού για το έτους 2018 στον Τοπικό Οργανισμό 

Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Κορυφής Ημαθίας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ 
(Συνεδρίαση 12/7/29.12.2017)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 

(176/Α) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ.ιδ)

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του 
ν. 4354/2015 (176/Α )«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού ,των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς καιτωνΔ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2015 (Α/314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ'υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του 
ν. 4354/2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο-
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού για 
την πραγματοποίηση εργασίας καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στο ΤΟΕΒ Κορυφής 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Ορ-
γανισμού κατά την αρδευτική περίοδο όπου τα έργα 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση, αλλά και πέρα από την 
περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευ-
τική περίοδο λόγω της αναγκαιότητας της συντήρησης 
του αρδευτικού δικτύου.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη 
ύψους (5530,00) ευρώ η οποία βαρύνει αποκλειστικά 
των ΤΟΕΒ Κορυφής και δε συνεπάγεται επιβάρυνση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι των ΟΕΒ 
προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφε-
λουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων 
Εγγείων Βελτιώσεων»).

6. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως του Οργα-
νισμού που αναφέρει ότι «η λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου σε ολόκληρη την αρδευτική περίοδο θα είναι 
24ωρη. Ο τρόπος που θα λειτουργούν οι διώρυγες, η 
παροχή τους σε νερό και οτιδήποτε άλλο που θα αφορά 
την διανομή του ποτιστικού νερού, θα καθορίζονται από 
το πρόγραμμα διανομής.»

Ομόφωνα αποφασίζει την πραγματοποίηση υπερω-
ριακής καθ'υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απα-
σχόλησης εντός του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015. Ειδικότερα:

α) Για το α΄εξάμηνο του 2018 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών 

της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες για δύο (2) 
τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι σαράντα(40) ώρες για 
τέσσερις (4) εποχιακούς υπαλλήλους

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες μέχρι (32)τριάντα δύο ώρες για (4) τέσσερις επο-
χιακούς υπαλλήλους

Αφορά συνολικά έξι(6) υπαλλήλους και πεντακόσιες 
εξήντα οκτώ (528) ώρες συνολικά κατ'ανώτατο όριο.

β) Για το β΄ εξάμηνο του 2018 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών 

της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες για δύο (2) 
τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι εξήντα (60) ώρες για 
τέσσερις (4) εποχιακούς υπαλλήλους

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες μέχρι (48) σαράντα οκτώ ώρες για (4) τέσσερις 
εποχιακούς υπαλλήλους

Αφορά συνολικά έξι (6) υπαλλήλους και εξακόσιες 
εβδομήντα δύο (672) ώρες συνολικά κατ'ανώτατο όριο

Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίη-
σης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος 
Κουζιώρτης Γεώργιος και για την παρακολούθηση της 
υλοποίηση εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολο-
γισμού έτους 2018 το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 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. 

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


		2018-02-07T20:26:42+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




