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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/636852/ΔΠΓΚ (1)
  Καθορισμός ποσού μεταφοράς από τις μεταβιβάσεις 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σμού έτους 2015.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 (Α΄287) «Ενιαίος Φόρος 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δι−
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το ν. 4311/2014 (Α΄259) «Κύρωση του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών 
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015».

4. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Το Π.δ. 112/2014 (Α΄179) «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού».

6. Το Π.δ. 116/2014 (Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
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8. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την αριθ. Y1/22−09−2015 (Β΄2076) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

10. Την αριθ. Y21/06−10−2015 (Β΄2144) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναδάκη».

11. Την αριθ. Y29/08−10−2015 (Β΄2168) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαί−
σιο ανακατανομής προσωπικού του δημοσίου τομέα.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το έτος 2015 τη μεταφορά ποσού 
100.000 ευρώ από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που 
αναλύεται ως εξής:

Φορέας Ειδικός 
Φορέας

ΚΑΕ επιχορήγησης Ποσό

35 170 2594 50.000

45 110 2263 50.000
Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί με σχετική απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό των Γενικών 
Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23−
200/ΚΑΕ 5526, 5531), προκειμένου να αντιμετωπισθούν δα−
πάνες μισθοδοσίας προσωπικού στο πλαίσιο ανακατανομής 
προσωπικού του δημοσίου τομέα με σκοπό να μην υπάρξει 
πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της ως άνω μεταφερθείσας 
πίστωσης θα επιστραφεί με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου να 
μεταβιβασθεί στους δικαιούχους φορείς των υποτομέων 
του, το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο του 2015. 

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ μέχρι 31−12−2015. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2/71260 (2)
    Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Νή−

σου Χίου που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβά−
σεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συνα−
φθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 

270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωσης πε−
ριγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

5. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Την αριθμ. 36166/14−10−2015 (ΦΕΚ 2252Β΄)απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

7. Την από 28.06.1990 σύμβαση χρηματοδότησης (ΑΡ−
ΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρημα−
τοδότηση έργων ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ 
με ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

8. Την από 30.11.1992 σύμβαση χρηματοδότησης (Λου−
ξεμβούργο) και 8.12.1992 σύμβαση χρηματοδότησης 
(Αθήνα) (Β΄ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση έργων 
ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ με ανάδοχο τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Χίου. 

9. Τις υπογραφείσες δευτερεύουσες συμβάσεις χρη−
ματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δ.Ε.Υ.Α 
Χίου. 

10. Τις με αριθμ. πρωτ. 2/47087/0020/14.01.2003 και 
2/34180/286/2007 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών. 

11. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Α. Ρυθμίζουμε τις ανεξόφλητες οφειλές της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Νήσου 
Χίου, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις 
χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συνα−
φθεντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ Χίου, σύμφωνα 
με την αριθμ. 2/34180/28−6−2007 απόφαση της 20ης Δι−
εύθυνσης Προϋπολογισμού (νυν Διεύθυνσης Προϋπο−
λογισμού Γενικής Κυβέρνησης), καταργούμενης κάθε 
προηγούμενης σχετικής ρύθμισης.

Β. Οι ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρό−
θεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι 
έναρξης ισχύος του ν.4316/24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), απαλ−
λάσσονται από κάθε είδους πρόστιμα και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής.

Η εξόφληση των εν λόγω οφειλών , θα πραγματοποι−
ηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σε 30 έτη με 
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και ημερομηνία έναρξης 
καταβολής της πρώτης δόσης στις 31.12.2015. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/
Α

ΔΟΥ ΑΡΧΙΚΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ

Ρ Υ Θ Μ Ι −
Ζ Ο Μ Ε Ν Ο 
ΠΟΣΟ ΑΝΕ−
ΞΟΦΛΗΤΗΣ 
ΒΑΣ Ι ΚΗΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ

ΕΞΑΜΗ−
Ν Ι Α Ι Ε Σ 
ΔΟΣΕ ΙΣ 
ΕΞΟΦΛΗ−
ΣΗΣ ΔΙ−
ΑΡΚΕΙΑΣ 
30 ΕΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ − 
ΛΗΞΗ ΕΞΟ−
ΦΛΗΣΗΣ

1 ΧΙΟΥ 2.366.252,91 2.364.456,69 60 31.12.2015−
31.12.2045

2 ΧΙΟΥ 889.506,66 886.383,45 60 31.12.2015−
31.12.2045

3 ΧΙΟΥ 875.002,50 769.621,75 60 31.12.2015−
31.12.2045

4 ΧΙΟΥ 1.967.949,73 1.444.542,23 60 31.12.2015−
31.12.2045

6.098.711,80 5.465.004,12

Γ. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών θα γίνεται από 
τα κάθε είδους έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου.

Άρθρο 2

Για τις ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξι−
πρόθεσμες από 1.1.2011 και μέχρι έναρξης ισχύος του 
ν.4316/24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) η Δ.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου και 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής είναι φορολογικά ενή−
μεροι, ενώ μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν 
επιβληθεί σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου ή των νό−
μιμων εκπρόσωπων αυτής ακυρώνονται ή περιορίζονται 
στην περίπτωση που το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης 
περιλαμβάνει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές πλην 
των ανωτέρω.

Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2/51852/0004 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Γε−

νικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργεί−
ου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 

(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 −2015» όπως 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του 

Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11−04−2012) και του άρθρου 176 
του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/5−05−2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22−4−2005).

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/29−08−2014).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015).

5. Τις με αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 και 2/41768/ 
0022/20−5−2014 εγκυκλίους της Διεύθυνσης Μισθολογίου.

6. Το με αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001107 ΕΞ 2015/ΓΔΟΠ 1031/10−
08−2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο 
μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής 
εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων 
της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, προκειμένου να υπο−
στηριχθεί το έργο της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 
Συναλλαγών η οποία συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία 
Οικονομικής Πολιτικής με την Πράξη Νομοθετικού Περι−
εχομένου της 14ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 79/τ.Α΄/14−07−2015).

7. Την αριθ. 2/53171/ΔΠΔΑ/8−10−2015 απόφαση ανάλη−
ψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί−
ρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην 
υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυν−
σης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΨΒΣΗ−ΑΓΖ).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη είκοσι οκτώ χιλιάδων και τετρακοσίων 
ευρώ (28.400 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την 
εγγεγραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 23−720 ΚΑΕ 0511 
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι−
κονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης σε Φ.Ε.Κ. έως 31−12−2015 και για μέχρι 120 
ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο−
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού−
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με−
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα−
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των οικείων Προ−
ϊσταμένων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής 
και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά−
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτο−
τελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης, 
με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου.



28086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1248 (4)
    Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώ−

σεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς 
και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων 
που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδα−
ρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας − Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, 
Φυλής και Αγ. Αναργύρων − Καματερού. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 

ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή, φορολογικών 
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 
(ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται 
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις 
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών 
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από 
τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ−
θρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ−
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση−
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α − 
Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών 
από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).

7. Τις διατάξεις του Α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α΄), ο οποί−
ος κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62 και 64 του 
ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 167 Α΄).

9. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2144) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

10. Την με αρ. 6484/2015 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : 
Β5ΖΝ465ΦΘΕ−ΓΕΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάστα−
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος 
Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

11. Την με αρ. πρωτ. 7219/2015 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ ΩΘΣ2465ΦΘΕ−
Δ5Η) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ανδραβίδας−
Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

12. Την με αρ. πρωτ. 7218/2015 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ Ω8Γ4465ΦΘΕ−
7ΙΤ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

13. Την με αρ. πρωτ. 7292/2015 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΑΔΑ 69ΘΕ465ΦΘΕ−
ΝΥΖ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Φυλής της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

14. Τη με αρ. πρωτ. 7254/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Αγίων Αναργύρων − Καματερού.

15. Την με αρ. πρωτ. 7255/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Χαϊδαρίου.

16. Την με αρ. πρωτ. 7253/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Αχαρνών.

17. Την με αρ. πρωτ. 7248/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Ύδρας.

18. Το γεγονός ότι τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαι−
νόμενα στις ανωτέρω περιοχές προκάλεσαν ανυπο−
λόγιστες ζημιές με αποτέλεσμα να απορρυθμισθεί η 
κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων των περι−
οχών αυτών.

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 
οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής 
παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας 
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβί−
βασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, 
τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των 
φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και 
οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, 
Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας − Κυλλήνης, Δυτ. Αχα−
ΐας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων − Καματερού και λήγουν 
ή έληξαν από τις 22/9/2015 για το Δήμο Σκοπέλου και 
από 22/10/2015 για τους λοιπούς Δήμους και μέχρι την 
31/12/2015.

2. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 
οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών 
των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων, που λήγουν 
ή έληξαν από τις 22/9/2015 για το Δήμο Σκοπέλου και 
από 22/10/2015 για τους λοιπούς Δήμους και μέχρι τις 
31/12/2015. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
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3. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/12/2015 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημε−
ρομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω 
προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1246 (5)
    Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ 

για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επι−
χειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους 
Σκοπέλου, Ανδραβίδας − Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, 
Φυλής, Αγίων Αναργύρων − Καματερού, Χαϊδαρίου, 
Αχαρνών και Ύδρας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγρά−

φου 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το 
ν.2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000) όπως ισχύουν, με 
τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων εσόδων μπορεί να παρατείνεται 
ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής 
του φόρου καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντί−
στοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επη−
ρεάζουν τους φορολογούμενους.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογι−
κής Διαδικασίας (ν.4174/2013 − ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν.

3. Την με αρ. πρωτ. 1241/30.10.15 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με την οποία παρατά−
θηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η 
καταληκτική προθεσμία υποβολής του ήταν 30.10.2015, 
μέχρι και τις 6.11.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2358).

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 
130/28.1.2013 τ. Β΄ και 372/19.2.2013 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση 
του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών".

6. Την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2294/22.10.2015) για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

7. Την με αρ. 6484/2015 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : 
Β5ΖΝ465ΦΘΕ−ΓΕΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάστα−
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος 
Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Την με αρ. πρωτ. 7219/2015 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ ΩΘΣ2465ΦΘΕ−
Δ5Η) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ανδραβίδας−
Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

9. Την με αρ. πρωτ. 7218/2015 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ Ω8Γ4465ΦΘΕ−
7ΙΤ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

10. Την με αρ. πρωτ. 7292/2015 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ 69ΘΕ465ΦΘΕ−
ΝΥΖ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Φυλής της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 11.Τη με αρ. 
πρωτ. 7254/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κα−
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο 
Δήμος Αγίων Αναργύρων − Καματερού. 

12. Την με αρ. πρωτ. 7255/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Χαϊδαρίου. 

13. Την με αρ. πρωτ. 7253/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Αχαρνών. 

14. Την με αρ. πρωτ. 7248/2015 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κη−
ρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας ο Δήμος Ύδρας. 

15. Το γεγονός ότι τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαι−
νόμενα στις ανωτέρω περιοχές προκάλεσαν ανυπο−
λόγιστες ζημιές με αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η 
κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων των περι−
οχών αυτών. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και 31.12.2015 :
α) Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η 

καταληκτική προθεσμία υποβολής τους ήταν η 30.10.2015 
και παρατάθηκαν με την ΑΓΓΔΕ 1241/30.10.2015 έως την 
6.11.2015, για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της 
οικονομικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκο−
πέλου, Ανδραβίδας −Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, Φυλής, 
Αγίων Αναργύρων − Καματερού, Χαϊδαρίου, Αχαρνών 
και Ύδρας.

β) Οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν 
προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ίδια ημε−
ρομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην 
περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου 
ποσού σε δόσεις.

2. Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων γίνεται στη 
Δ.Ο.Υ. ή το Γ. Ε.Φ. σε έντυπη μορφή.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015 

Ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
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(6)
    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στην εταιρεία «RABTEX EOOD». 

 Με την αριθ. 18/2013/17.12.2014 Καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσ−
σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει−
ακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν.2717/1999 
(Κ.Δ.Δ.) και άρθρο 64 του Π.δ. 331/1985 (Κ.Φ.Δ.), κηρύχθη−
κε η Βουλγάρικη εταιρεία "RABTEX EOOD" με Α.Φ.Μ. 
4220208821 και αριθμό ΦΠΑ BG175035404, αστικά συνυ−
πεύθυνη για την καταβολή προστίμου συνολικού ύψους 
δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (€2.048,00 ευρώ), για 
απλή τελωνειακή παράβαση του Ν.2960/2001, ήτοι την 
παραβίαση του Καν. 1383/2003 για πειρατικά και προϊό−
ντα απομίμησης − παραποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 
147 παρ. 7 του Ν. 2960/2001, που βρέθησαν στην αρίθμ. 
12GR00200200150211/07−08−12 Δήλωση Κοινοτικής Δια−
μετακόμισης. Η υπηρεσία μας κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τον εντοπισμό του νομίμου εκπροσώ−
που της ανωτέρω εταιρείας χωρίς αποτέλεσμα.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F

(7)
    Επιβολή προστίμου στον Nabil Amin Saber 

για τελωνειακή παράβαση. 

 Με την αριθ. 18/2013/17.12.2014 Καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσ−
σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει−
ακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν.2717/1999 
(Κ.Δ.Δ.) και άρθρο 64 του Π.δ. 331/1985 (Κ.Φ.Δ.), κατα−
λογίστηκε στον Nabil Amin Saber υπήκοο Βουλγαρίας 
και ήδη αγνώστου διαμονής πρόστιμο συνολικού ύψους 
δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (€2.048,00 ευρώ), για 
απλή τελωνειακή παράβαση του Ν.2960/2001, ήτοι την 
παραβίαση του Καν. 1383/2003 για πειρατικά και προϊό−
ντα απομίμησης − παραποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 
147 παρ. 7 του Ν. 2960/2001, που βρέθησαν στην αριθμ. 
12GR00200200150211/07−08−2012 Δήλωση Κοινοτικής Δι−
αμετακόμισης και για το οποίο ευθύνεται προσωπικά.

Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού κηρύχθηκε η 
εταιρεία "RABTEX EOOD" με Α.φ.Μ. 4220208821 και αριθ−
μό ΦΠΑ BG175035404" αλληλέγγυα αστικά συνυπεύθυνη.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F

Αριθμ. απόφ. 172/2015 (8)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβού−

λιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της 28ης−09−2015)

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τΑ΄).

2. Το Π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241/τ.Α΄).

3. Την αριθμ. 146/2014 (πρακτικό 9715−9−2014) Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Περί 
σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ/Β/2197/13−10−2015 § 4).

4. Την αριθμ. 147/2014 (πρακτικό 9715−9−2014) Απόφα−
ση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ/Β/2197/13−10−2015 § 5).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας, αποφασίζει ομόφωνα:

Eγκρίνει τη μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβού−
λιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
των εξής αρμοδιοτήτων του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπο−
ρικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες 
διατάξεις»: 1) Την έγκριση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς, 
μετά την γνωστοποίηση, από τον αρμόδιο Δήμο, του 
συνολικού αριθμού των θέσεων της νέας λαϊκής και του 
ακριβούς τρόπου λειτουργίας αυτής (παρ. 2 του άρθρου 
4, του Ν. 4264/2014) και 2) Την απόφαση για χορήγηση 
αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου (παρ. 
4 του άρθρου 22, του Ν. 4264/2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβούλιου

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
F

Αριθμ. 652/9/20.10.2015 (9)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις 

απογευματινές ώρες των υπαλλήλων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 
κατά το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14, του 

ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνι−
κού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγρα−
φές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της 81706/6085/06−10−1995 απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και, 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ B΄ 872/1995).

3. Τις διατάξεις της 6951/1363/28−2−1996 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ».

4. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των 
διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθ−
μίσεις» (ΦΕΚ Α΄156/2013)
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.10)

6. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ Α΄ 314).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολό−
γιο – εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012 – 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού. 

8. Το γεγονός ότι για τους υπαλλήλους της Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε. 
που διατίθενται ή αποσπώνται για την εξυπηρέτηση των 
Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του 
Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται 
από την Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε. 

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης προβλέπεται να ανέλθει 
στο ποσό των 95.000 ευρώ περίπου, για το οποίο υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έτους 2016, αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για διακόσιους έξι 
(206) υπαλλήλους της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το 2016 και μέχρι 
120 ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο. 

Αναλυτικά οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά 
Διεύθυνση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι:

Διεύθυνση Αριθμός 
Υπαλλήλων

Απογευματινές 
ώρες

Γραφείο Προέδρου 
και Διευθύνοντος
Συμβούλου

3 300

Γραφείο Γενικού 1 120

Ανθρώπινου Δυναμικού 6 180

Οικονομικού 31 700

Προγραμματισμού και 
Επενδυτικών Προγραμμάτων

6 100

Διοικητικού 10 300

Νομική Διεύθυνση 3 300

Λειτουργούντος Κτηματολογίου 56 1000

Έργων 50 1000

Ψηφιακών Συστημάτων Υπηρε−
σιών και Προώθησης Προϊόντων 

30 1200

Δασικών Χαρτών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος

6 300

Τμήμα Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων

4 60

Σύνολο 206 5.560

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης 
υπερωριών Δ2101 με τίτλο: «Διαδικασία Διαχείρισης Υπε−
ρωριών», ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει ή απορρίπτει, 
κατά περίπτωση και αυθημερόν το κάθε μεμονωμένο 
αίτημα υπερωριακής απασχόλησης που στέλνεται από 
τους Διευθυντές των Διευθύνσεων. Σε εφαρμογή της 
προαναφερόμενης διαδικασίας, η ανάγκη έγκρισης των 
ωρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων πιστοποι−

είται από τον αρμόδιο Διευθυντή, ενώ οι συνολικές ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο βεβαιώνονται 
απολογιστικά από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Η ως άνω εκτιμώμενη υπερωριακή απασχόληση τεκ−
μηριώνεται ως ακολούθως:

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί κύρια προτεραιό−
τητα για την Ελληνική Πολιτεία, όπως τονίζεται και με 
τις σχετικές διατυπώσεις που συμπεριλήφθηκαν στην 
4η επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Στή−
ριξης, όπου ρητά αναφέρεται στο τμήμα «Διαρθρωτικές 
αλλαγές για ενίσχυση της ανάπτυξης, ότι «… η κυβέρ−
νηση παρέχει επαρκείς πόρους για την επιτάχυνση της 
ολοκλήρωσης του κτηματολογίου….» έως το 2020. Σε 
συνέχεια της εν λόγω διατύπωσης, τέθηκαν νέοι στό−
χοι που επιβάλλουν την συνέχιση και ολοκλήρωση του 
έργου σε εξαιρετικά έντονους ρυθμούς. Συγκεκριμέ−
να και σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 
Σχέδιο δράσης της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε για 
το διάστημα 2013−2020 εντός του 2016 προβλέπεται η 
υλοποίηση των κάτωθι:

1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ− ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ−
ΚΑ ΕΡΓΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

α) Παρακολούθηση συμβάσεων σε εξέλιξη (επισκέψεις 
στα γραφεία των αναδόχων σχημάτων στα πλαίσια 
της διαδικασίας επίβλεψης, συμμετοχή σε κατά τόπους 
ενημερωτικές συναντήσεις φορέων, επίγειοι έλεγχοι, 
μετρήσεις, παραδοτέων). Αφορά τουλάχιστον 33 συμ−
βάσεις που μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί και υλοποι−
ούνται και επιπλέον 24 συμβάσεις που αναμένονται ότι 
θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του 2016. Στις ανωτέρω 
συμβάσεις δεν περιλαμβάνονται οι συμβάσεις του μεγά−
λου διαγωνισμού που αφορούν στην κτηματογράφηση 
του υπολοίπου της χώρας (ΚΤΗΜΑ 13).

β) Υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Ο αυξημένος φόρτος στην διενέργεια και υποστήριξη 

της διαγωνιστικής διαδικασίας διαγωνισμών έργων για 
το έτος 2016 θα πρέπει να καλυφθεί από το υφιστάμενο 
προσωπικό. Ειδικότερα βρίσκονται σε εξέλιξη 4 διαγω−
νισμοί μελετών κτηματογράφησης για τους οποίους 
έχουν υποβληθεί 76 προσφορές από 32 διαγωνιζόμενα 
σχήματα για 21 συμβάσεις, 54 προσφορές από 18 σχή−
ματα για 14 συμβάσεις, 61 προσφορές από 20 διαγωνιζό−
μενα σχήματα για 28 συμβάσεις και 60 προσφορές από 
27 διαγωνιζόμενα σχήματα για 3 συμβάσεις αντίστοιχα, 
καθώς και ένας αριθμός άλλων διαγωνισμών, υποστη−
ρικτικών μελετών της κτηματογράφησης (υπόβαθρα 
κλπ). Εκτός των ανωτέρω κατά το έτος 2016 θα πρέπει 
να προετοιμαστεί, προκηρυχθεί και διενεργηθεί ένας 
αριθμός διαγωνισμών μελετών από το υφιστάμενο προ−
σωπικό της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

2) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Υποστήριξη Λειτουργίας Κτηματολογίου. Το υπάρχον 

προσωπικό το οποίο καλύπτει τις 361 περιοχές που 
έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο, θα πρέπει να επω−
μισθεί και την υποστήριξη των νέων 30 περιοχών στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται και πολύ μεγάλοι ΟΤΑ (πχ. 
Πειραιά, Περιστερίου, Μαραθώνα, Αιγάλεω, Κηφισιά). 

3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Η αρμόδια Δ/νση της εταιρείας έχει επιφορτισθεί με 

τη διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιολόγηση, την 
επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή των έργων 
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών όλης της χώρας και 
το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης ανέρχεται σε 
μόλις 11 άτομα.
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4) ΤΕΧΝΙΚΗ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
α) Η εταιρεία υλοποιεί και στη συνέχεια υποστηρίζει σε 

καθημερινή βάση με ίδιους πόρους και πρωτότυπο λο−
γισμικό τόσο τη σύνταξη (κτηματογράφηση) όσο και τη 
λειτουργία του Κτηματολογίου. Το λογισμικό αυτό διαρκώς 
αναβαθμίζεται προσφέροντας νέες υπηρεσίες και εργαλεία 
όχι μόνο στο προσωπικό της εταιρείας (έλεγχοι παραδο−
τέων, φόρτωση παραδοτέων με νεώτερη γραμμογράφη−
ση, υποστήριξη και παρακολούθηση τελών κτηματολογίου) 
αλλά και σε πολίτες (υποβολές στοιχείων μέσω διαδικτύου), 
Δημόσιες Υπηρεσίες και επαγγελματικές ομάδες. 

β) Η υλοποίηση των παραπάνω επιβαρύνει με αυξη−
μένο φόρτο εργασίας και όλες τις υπόλοιπες Δ/νσεις 
της εταιρείας που υποστηρίζουν ουσιαστικά την εύ−
ρυθμη λειτουργία της εταιρείας για την εκπλήρωση 
του στόχου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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