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7 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

11

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ» για το έτος 2019.

12

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2019.

13

Καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
έτους 2019, του επιστημονικού, λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) και προσωπικού με Συμβάσεις
Ορισμένου Χρόνου για την Νοσηλευτική Μονάδα
Αργούς του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

14

Καθιέρωση και αποζημίωση για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2019,
του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου
του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/
03-03-2017 (ΦΕΚ 1000/B΄/24-03-2017) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών
απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών
αυτών».

2

Επιβολή πολλαπλών τελών στον SHAH (επών.)
SYED AHMED RAZA (όν.) του MAZHAR HUSSAIN
SHAH για λαθρεμπορία καπνικών.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED (επών.)
FIAZ (όν.) του SHAFI-MUHAMMAD για λαθρεμπορία καπνικών.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον SHAH (επών.)
SYED AHMED RAZA (όν.) του MAZHAR HUSSAIN
SHAH για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Επιβολή προστίμου εις βάρος του VELEV VELIKO
του RADANOV για τελωνειακή παράβαση.

6

Επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας με
επωνυμία «SICILIA TRANS 1 FOOD» για τελωνειακή παράβαση.

7

Επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας με
επωνυμία «SICILIA TRANS 1 FOOD» για τελωνειακή παράβαση.

8

Επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας με
επωνυμία «SICILIA TRANS 1 FOOD» για τελωνειακή παράβαση.

9

Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ.) INAM (όν.)
ULLAH.

10

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Βισαλτίας, για το
έτος 2019.

Αρ. Φύλλου 806

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
15

Διόρθωση τεσσάρων (4) σφαλμάτων στην 864/
02-07-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3731/τ.Β΄/31-08-2018 και
αφορά στον Κανονισμό του ΠΜΣ «Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1071
(1)
Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/
03-03-2017 (ΦΕΚ 1000/B΄/24-03-2017) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών
απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών
αυτών».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 11 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)
και των άρθρων 72 και 73 του ιδίου νόμου, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) και
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και
του άρθρου 41 αυτού,
γ) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β΄)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).», όπως ισχύει.
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β΄και
ΦΕΚ 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/Υ.Ο.Δ.Δ./
20-12-2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη τροποποίησης της ΔΕΦΚΦ Α 1035092
ΕΞ 2017/03-03-2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
(ΦΕΚ 1000 Β΄) με σκοπό τον καθορισμό σαφούς τρόπου
υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας) των ενεργειακών προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζονται ποσοστά
φυσικής απομείωσης σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/
03-03-2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1000 Β΄)
«Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των
απωλειών αυτών», ως ακολούθως:

Τεύχος Β’ 806/07.03.2019

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ΔΕΦΚΦ Α 1035092
ΕΞ 2017/03-03-2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας)
των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης,
κατά το στάδιο της αποθήκευσής τους σε φορολογική
αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην
αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής
αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή.
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην
οποία αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι ημερήσιες
διακινηθείσες ποσότητες (εισροές - εκροές), με αναφορά στα σχετικά παραστατικά/έγγραφα, η πραγματική
φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα
ποσοστά του άρθρου 1, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια
που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη
διευκόλυνση του ελέγχου.
Η φυσική απομείωση υπολογίζεται ημερησίως, με βάση
το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε
αποθηκευμένη για μία ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις
εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Για
κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας καυσίμου
στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα)
που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται
με πολλαπλασιασμό του όγκου του καυσίμου επί το πηλίκον της διαίρεσης του ποσοστού (ή του συντελεστή)
απομείωσης, όπως έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο
προϊόν, διά του αριθμού των ημερών του μήνα. Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης για κάθε μήνα, είναι
το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, κατά την διάρκεια του
μηνός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογισμού της
φυσικής απομείωσης (φύρας), με βάση τα πραγματικά
στοιχεία που προκύπτουν από τον φυσικό και λογιστικό
έλεγχο της φορολογικής αποθήκης.».
Άρθρο 2
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΔΕΦΚΦ Α 1035092
ΕΞ 2017/03-03-2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκτάκτων ελέγχων,
όπου διαπιστώνονται ελλείμματα πλέον των ποσοτήτων
φυσικής απομείωσης που προσδιορίζονται βάσει των
προηγούμενων άρθρων (νόμιμης φύρας), καταβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν μετά
των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α παράγραφος 1 του
ν. 2960/2001 περί απλών τελωνειακών παραβάσεων, με
την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του άρθρου 119Α παράγραφος 2 του ίδιου νόμου,
εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον SHAH (επών.)
SYED AHMED RAZA (όν.) του MAZHAR HUSSAIN
SHAH για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την 14/2017/01-02-2019 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο SHAH (επών.)
SYED AHMED RAZA (όν.) του MAZHAR HUSSAIN SHAH,
κάτοχος του αριθμ. KG867754/2011 διαβατηρίου Πακιστανικών Αρχών και της αριθμ. GR-5117317/2015 Άδειας
Παραμονής Αλλοδαπού, με ΑΦΜ 159210314, αγνώστου
διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην κατοχή του
ποσότητα καπνικών προϊόντων ίση με α) εβδομήντα
επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τεμάχια (77.560 τμχ)
τσιγάρα και β) είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια γραμμάρια (23.800,00 γρμ) καπνό, άνευ της προβλεπόμενης
εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων
παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού
ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες
στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης λαθρεμπορίας,
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142,
155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου
το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 ύψους τριπλάσιου των δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου
του δ΄ εδαφ. της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001,
δηλαδή πολλαπλά τέλη ύψους ενενήντα πέντε χιλιάδων
επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ (95.721,00 ευρώ), πλέον
τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά
ενενήντα οκτώ χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα
λεπτών (98.018,30 ευρώ).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED (επών.)
FIAZ (όν.) του SHAFI-MUHAMMAD για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την 99/2015/18-04-2018 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο AHMED
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(επών.) FIAZ (όν.) του SHAFI-MUHAMMAD, κάτοχος
του 65934/4-ζ΄ ΑΕ’ 95/000157947 Δελτίου Αιτήσαντος
Ασύλου Αλλοδαπού εκδοθέν την 27-02-2013 από
Υ.Α. Ηρακλείου και ΑΦΜ 147232211, αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην κατοχή του ποσότητα τσιγάρων ίση με δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια
(15.600 τεμ.) τεμάχια, άνευ της προβλεπόμενης εκ του
νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού
ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες
στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης λαθρεμπορίας,
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142,
155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου
το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 ύψους τριπλάσιου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη
ποσότητα καπνικών, με την επιφύλαξη του ελαχίστου
ορίου του εδαφ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του
ν. 2960/2001, δηλαδή πολλαπλά τέλη ύψους επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών
λεπτών (7.839,63 ευρώ), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ.
2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά χιλίων οκτώ χιλιάδων είκοσι
επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (8.027,78 ευρώ).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον SHAH (επών.)
SYED AHMED RAZA (όν.) του MAZHAR HUSSAIN
SHAH για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την 07/2016/01-02-2019 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο SHAH (επών.)
SYED AHMED RAZA (όν.) του MAZHAR HUSSAIN SHAH,
κάτοχος του αριθμ. KG867754/2011 διαβατηρίου Πακιστανικών Αρχών και της αριθμ. GR-5117317/2015 Άδειας
Παραμονής Αλλοδαπού, με ΑΦΜ 159210314, αγνώστου
διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην κατοχή του
ποσότητα τσιγάρων ίση με είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια τεμάχια (29.800 τμχ), άνευ της προβλεπόμενης
εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων
παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού
ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες
στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α,
142, 155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001 ύψους τριπλάσιου των δασμοφορο-
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λογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου του εδαφ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150
του ν. 2960/2001, δηλαδή πολλαπλά τέλη ύψους είκοσι
επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και
σαράντα πέντε λεπτών (27.264,45 ευρώ), πλέον τελών
χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά είκοσι
επτά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα
λεπτών (27.918,80 ευρώ).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
Ι

(5)
Επιβολή προστίμου εις βάρος του VELEV VELIKO
του RADANOV για τελωνειακή παράβαση.
Με την 27/2017/24-03-2017 πράξη Απλής Τελωνειακής Παράβασης της Προϊσταμένης του Τελωνείου
Ηρακλείου, ο (επών.) VELEV VELIKO του RADANOV, με
το αριθμ. 640897700/09-09-2010 Δελτίο Ταυτότητας εκδοθέν από τις Βουλγαρικές Αρχές, με ΑΦΜ 163127750,
αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί το αριθμ. κυκλοφορίας CH4563BH Ι.Χ.Ε. Βουλγαρίας, μάρκας VOLKSWAGEN και αριθμό πλαισίου
WVWZZZ1HZPP254107, ενώ ήταν πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης απλής
τελωνειακής παράβασης, των συνδυασμένων διατάξεων
των άρθρων 128, 129, 130, 142 του ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτου, το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 137Α παρ. 1 περ. α΄
του ν. 2960/2001 ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
πλέον τελών χαρτοσήμου (5.000 x 2,4% = 120 ευρώ),
συνολικά δηλαδή πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ
(5.120,00).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
Ι

(6)
Επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας με
επωνυμία «SICILIA TRANS 1 FOOD» για τελωνειακή παράβαση.
Με την 17/13-05-2015 πράξη Απλής Τελωνειακής Παράβασης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου,
η μεταφορική εταιρεία με επωνυμία «SICILIA TRANS 1
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FOOD», νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 201755961,
αγνώστου έδρας, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, καθώς προέβη σε μεταφόρτωση
των εμπορευμάτων σε άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την
ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών και χωρίς να προβεί
στις δέουσες συμπληρώσεις στο συνοδευτικό έγγραφο
διαμετακόμισης, κατά παράβαση των συνδυαστικών διατάξεων των άρθρων 142, 144 παρ. 3 του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και του άρθρου 360
παρ. 1γ του Καν. 2454/1993.
Επιβλήθηκε σε βάρος της ανωτέρω υπαίτου, το
προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 144 παρ. 3 του
ν. 2960/2001 ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ,
πλέον τελών χαρτοσήμου (1.500 x 2,4% = 36 ευρώ), συνολικά δηλαδή χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ
(1.536,00).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
Ι

(7)
Επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας με
επωνυμία «SICILIA TRANS 1 FOOD» για τελωνειακή παράβαση.
Με την 16/13-05-2015 πράξη Απλής Τελωνειακής Παράβασης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου,
η μεταφορική εταιρεία με επωνυμία «SICILIA TRANS 1
FOOD», νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 201755961,
αγνώστου έδρας, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, καθώς προέβη σε μεταφόρτωση
των εμπορευμάτων σε άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την
ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών και χωρίς να προβεί
στις δέουσες συμπληρώσεις στο συνοδευτικό έγγραφο
διαμετακόμισης, κατά παράβαση των συνδυαστικών διατάξεων των άρθρων 142, 144 παρ. 3 του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και του άρθρου 360
παρ. 1γ του Καν. 2454/1993.
Επιβλήθηκε σε βάρος της ανωτέρω υπαίτου, το
προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 144 παρ. 3 του
ν. 2960/2001 ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ,
πλέον τελών χαρτοσήμου (1.500 x 2,4 % = 36 ευρώ),
συνολικά δηλαδή χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ
(1.536,00).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
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(8)
Επιβολή προστίμου εις βάρος της εταιρείας με
επωνυμία «SICILIA TRANS 1 FOOD» για τελωνειακή παράβαση.
Με την 15/13-05-2015 πράξη Απλής Τελωνειακής Παράβασης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου,
η μεταφορική εταιρεία με επωνυμία «SICILIA TRANS 1
FOOD», νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 201755961,
αγνώστου έδρας, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, καθώς προέβη σε μεταφόρτωση
των εμπορευμάτων σε άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την
ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών και χωρίς να προβεί
στις δέουσες συμπληρώσεις στο συνοδευτικό έγγραφο
διαμετακόμισης, κατά παράβαση των συνδυαστικών διατάξεων των άρθρων 142, 144 παρ. 3 του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και του άρθρου 360
παρ. 1γ του Καν. 2454/1993.
Επιβλήθηκε σε βάρος της ανωτέρω υπαίτου, το
προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 144 παρ. 3 του
ν. 2960/2001 ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ,
πλέον τελών χαρτοσήμου (1.500 x 2,4 % = 36 ευρώ),
συνολικά δηλαδή χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ
(1.536,00).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
I

(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ.) INAM
(όν.) ULLAH.
Με την MRN 19GRYK07010000020-8/31-01-2019 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), βάσει των
διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155
παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, επιβάλλεται σε βάρος
του υπαιτίου (επ.) ΙΝΑΜ (όν.) ULLAH του JAHNGHIR και
της QAISARA, γεννηθέντα την 01-01-1997 στο Πακιστάν, κάτοχο του αριθμ. 626227/09-06-2017 υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
κάτοικο Πατρών, οδός Φιλελλήνων αριθμ. 22, και ήδη
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ανερχόμενο στο
ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (7.597,95 ευρώ), λόγω
τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, και συγκεκριμένα
της κατοχής πεντακοσίων ενενήντα εννέα (599) πακέτων
λαθραίων τσιγάρων, διάφορων μαρκών, και τριάντα μίας
(31) συσκευασιών λαθραίου καπνού, διάφορων μαρκών,
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βάρους πενήντα (50) γραμμαρίων έκαστη, χωρίς την
προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων φόρων, που
έλαβε χώρα την 15-03-2018 και ώρα 10:30 π.μ. επί της
οδού Κιλκίς στη συνοικία της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΗ
Ι

Αριθμ. 1448
(10)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Βισαλτίας, για
το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
3. Την υποπαρ. δ9 της παρ. δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006, άρθρο 5, περιπτ. θ΄.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ),
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
7. Το αριθμ. 692/22-1-2019 έγγραφο του Δήμου Βισαλτίας για μετακίνηση των αιρετών του εκτός έδρας.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από
την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
έτους 2019 και στον Κ.Α. 00.6421.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
στο σκέλος των εξόδων, έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού
3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αριθμ. 979/30-01-2019
βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά το
έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών
στο Δήμο Βισαλτίας, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

9642

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.
2.
3.
4.

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΑΙΡΕΤΟΙ
ΑΙΡΕΤΟΙ
ΑΙΡΕΤΟΙ

5.

ΑΙΡΕΤΟΙ

ΑΞΙΩΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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1
50
5
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1
30
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20
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 21 Φεβρουαρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 2376
(11)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ» για
το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και την υποπαρ. δ9 της παρ. δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
6. Την 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017
(Α.Δ.Α.: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ), αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017.
8. Το αριθμ. 11/22-1-2019 έγγραφο του Ν.Π. Δήμου Ν. Ζίχνης για μετακίνηση των υπηρετούντων σ’ αυτόν υπαλλήλων του εκτός έδρας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Π.Α.Κ.Α.Α.
Δήμου Ν. Ζίχνης οικονομικού έτους 2019 ύψους 1.000,00 ευρώ.
Στον προϋπολογισμό του Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. Δήμου Ν. Ζίχνης οικονομικού έτους 2019 έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους
1.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00/6073 με την ένδειξη «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού», σύμφωνα με την αριθμ.
ΔΥ/22-01-2019 βεβαίωση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των υπηρετούντων στο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. Δήμου Ν. Ζίχνης, ως εξής:
Ένας (1) υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ημέρες 60.
Τρεις (3) υπάλληλοι ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), ημέρες 60 έκαστος.
Πέντε (5) υπάλληλοι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ημέρες 60 έκαστος.
Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ημέρες 60.
Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα
με την ειδικότητά τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ’ έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 21 Φεβρουαρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τεύχος Β’ 806/07.03.2019
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Αριθμ. απόφ. 38
(12)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας για το
έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-5-1997).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στην
υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
6. Τις εποχικές/έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατά το έτος 2019, οι οποίες
επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6012, 20-6022.001 και
20-6042.001 «αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» του
προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, οικονομικού
έτους 2019.
8. Το αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο δεν προβλέπεται
εξαίρεση για τους ΟΤΑ από τη δημοσίευση των υπερωριών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το έτος 2019, την καθιέρωση της
υπερωριακής εργασίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες του
μήνα καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες - αργίες μέχρι την 22η ώρα, για τριάντα ένα (31) υπαλλήλους
της υπηρεσίας καθαριότητας και ένα (1) υπάλληλο της
υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
μέσα στα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φαρκαδόνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

Αριθμ. 2576
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Καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
έτους 2019, του επιστημονικού, λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) και προσωπικού με Συμβάσεις
Ορισμένου Χρόνου για την Νοσηλευτική Μονάδα Αργούς του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(συνεδρίαση 6/14/12-2-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3329/2005 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226 Α΄) που καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄) περί μισθολογικών ρυθμίσεων, αποζημίωση
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016
(ΦΕΚ 21 Α΄) περί ρυθμίσεων εφημέριων επιστημονικού
προσωπικού.
5. Τις 1162/7-2-2019 και 900/31-01-2019 αποφάσεις
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σύμφωνα με τις οποίες η εγκεκριμένη πίστωση πρόσθετων αμοιβών για το
έτος 2019 ανέρχεται για το επιστημονικό προσωπικό στο
ποσό των 26.000 ευρώ και για υπερωρίες, νυκτερινά και
εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ποσό
των 268.418,54 ευρώ, που έχουν προϋπολογισθεί στον
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2019.
6. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της νοσηλευτικής, ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας της
Νοσηλευτικής Μονάδας Αργούς λόγω της επί 24ώρου
λειτουργίας της και της μη επαρκούς κάλυψης των τμημάτων με το αναγκαίο προσωπικό, αποφασίζει:
Την καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του επιστημονικού, μόνιμου
και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Νοσηλευτικής
Μονάδας Άργους, ως εξής για το έτος 2019:
- 26.000 ευρώ για τις εφημερίες επιστημονικού προσωπικού (οι ΚΑΕ που θα επιβαρύνονται είναι οι εξής: 261),
- 268.418,54 ευρώ για τις πρόσθετες αμοιβές του λοιπού (πλην ιατρικού) προσωπικού (οι ΚΑΕ που θα επιβαρύνονται είναι οι εξής: 261, 263),
- 24.000 ευρώ για πρόσθετες αμοιβές προσωπικού ΣΟΧ
(οι ΚΑΕ που θα επιβαρύνονται είναι οι εξής: 212).
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Αναλυτικά:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΤΟΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ/ΩΡΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5
180
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
240
57.000
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΧ
29
5.368
ΣΥΝΟΛΟ
274
5.605
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΤΟΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ/ΩΡΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5
180
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
240
57.000
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΧ
29
5.368
ΣΥΝΟΛΟ
274
5.605

ΔΑΠΑΝΗ
13.000 €
134.209,27 €
12.000 €
147.221,27 €
ΔΑΠΑΝΗ
13.000 €
134.209,27 €
12.000 €
147.221,27 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άργος, 22 Φεβρουαρίου 2019
Η Διοικήτρια
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6/31/12-02-2019
(14)
Καθιέρωση και αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση για
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2019, του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «...για το προσωπικό των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ...στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων
του προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι ώρες της καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται σε 120 για απογευματινή υπερωριακή εργασία, σε 96 για υπερωριακή κατά
τις νυχτερινές ώρες και σε 96 για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
3. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου λόγω της επί 24ωρου λειτουργίας της, αποφασίζει:
Την καθιέρωση και αποζημίωση:
1. για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 18 υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. κατηγοριών φύλαξης, εστίασης
και καθαριότητας για περίπου 2.400 ώρες, με δαπάνη ύψους 8.500 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0212. Η απογευματινή
εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο σε 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες ανά υπάλληλο, έως 31-12-2019,
2. για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, 18 υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. κατηγοριών φύλαξης, εστίασης και καθαριότητας για περίπου 8.640
ώρες, με δαπάνη 24.000 ευρώ σε βάρος ΚΑΕ 0212, έως 31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 22 Φεβρουαρίου 2019
Η Διοικήτρια
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ

Τεύχος Β’ 806/07.03.2019
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)
Στην 864/02-07-2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3731/τ.Β΄/31-08-2018 και
αφορά τον Κανονισμό του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 46778 στην Α΄ στήλη, μετά το σημείο: «Η
διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα»,
προστίθεται το κείμενο:
«Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων κάθε εξαμήνου
μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα».
2. Στη σελίδα 46779 στην Β΄ στήλη, άρθρο 8 παρ. 6,
μετά το σημείο: «Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που μπορούν να αναγνωρίσουν είναι τριάντα (30)», προστίθεται το κείμενο:
«Το ΠΜΣ μπορούν να παρακολουθούν και φοιτητές
από διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, όπως
το πρόγραμμα ERASMUS».
3. Στη σελίδα 46777 στην Α΄ στήλη, στον πίνακα 1 στην
5η γραμμή διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
M109.IC1E
Γραφικά και Οπτικοποίηση
στο ορθό:
M144.IC1E
Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών
4. Στη σελίδα 46782 στην Α΄ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«M109.IC1E Γραφικά και Οπτικοποίηση: Στάδια επεξεργασίας πολυγωνικού μοντέλου συνοπτικά: μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων, αποκοπή, προ-
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βολές, φωτισμός και χρωματικά μοντέλα, αντιταύτιση,
αλγόριθμοι σχεδίασης. Επιλογή από τα παρακάτω δέματα: Μοντέλα παράστασης αντικειμένων και απλοποίηση
τους. Αλγόριθμοι παρακολούθησης ακτίνας. Προηγμένα
μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού. Αλγόριθμοι παραγωγής υφής. Συνδετική κίνηση. Αλγόριθμοι σκιών. Αρχές
και αλγόριθμοι οπτικοποίησης. Οπτικοποίηση διανυσματικών και βαθμωτών δεδομένων. Μορφοκλάσματα
(fractals) και η χρήση τους στα Γραφικά»,
στο ορθό:
«M144.IC1E Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών: Συνοπτική αναδρομή δασικών δεμάτων Γραφικών: μετασχηματισμοί και συστήματα, συντεταγμένων, αλγόριθμοι
αποκοπής, προβολές, μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού,
χρωματικά μοντέλα, αλγόριθμοι απομάκρυνσης κρυμμένων επιφανειών, αλγόριθμοι αντιταύτισης, αλγόριθμοι
σχεδίασης βασικών σχημάτων. Επιλογή από τα παρακάτω δέματα: Μοντέλα παράστασης 3Δ αντικειμένων
και απλοποίησή τους. Αλγόριθμοι περικοπής (culling).
Αλγόριθμοι παρακολούθησης ακτίνας (raytracing).
Προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού. Αλγόριθμοι παραγωγής υφής: παραμετρική και συναρτησιακή
υφή. Συνδετική κίνηση (animation). Διαχείρηση σκηνής
(scenemanagement). Αλγόριθμοι σκιών. Αρχές και αλγόριθμοι οπτικοποίησης επιστημονικών δεδομένων (διανυσματικών και βαθμωτών). Παραμετρικές καμπύλες και
επιφάνειες: Bezier, Β-Spline. Quaternions και η χρήση
τους στα Γραφικά. Μορφοκλασματικά σύνολα (fractals)
και εφαρμογές στα Γραφικά: βασικές έννοιες, Επαναλαμβανόμενα Συστήματα Συναρτήσεων (Ε.Σ.Σ.) και μέθοδοι
απόδοσής τους, σύνολα Julia και Mandelbrot, διδιάστατες και ψευδοτριδιάστατες αναπαραστάσεις τους».
(Από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών)
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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.

*02008060703190012*

