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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.21/56996/Ζ2 (1)
    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο−

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α΄),

β. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄),

γ. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,

δ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

στ. Την αριθ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2168/9−10−2015 τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ99/2015 (τ.Β΄ 2869) και Υ134/2016 
(τ.Β΄ 711) του ιδίου.

2. Την αριθμ. 1507/12−06−2007 πράξη του Προέδρου του 
πρώην Τ.Ε.Ι. Καβάλας, νυν Τ.Ε.Ι. Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης (Π.δ. 87, ΦΕΚ 129/Α΄/5−6−2013) για το διορισμό 
του Λάζαρου Σεχίδη σε θέση τακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Γεωδαισία» (ΦΕΚ 82/04−02−2008 τ.Γ΄),

3. Την αριθ. 335/13−05−2015 αίτηση του Επίκουρου Κα−
θηγητή Λάζαρου Σεχίδη για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου,

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχι−
τεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (αρ. συν. 16/21−
05−2015) του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του ως άνω Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και το γεγονός 
ότι δεν υφίσταται Τομέας στο Τμήμα,
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5. Το αριθ. πρωτ. 1867/22−7−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στην 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Επίκουρου Κα−
θηγητή Λάζαρου Σεχίδη,

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Λάζαρου Σεχίδη του Αριστοτέλη, Επίκουρου καθη−
γητή, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Τ.ΕΙ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά−
κης, από «Γεωδαισία», σε «Ψηφιακή Φωτογραμμετρία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Απριλίου 2016 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 24664 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54242/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/

31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Σύσταση και 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 
προετοιμασία, την εκπροσώπηση και την ολοκλήρω−
ση των διαδικασιών αξιολόγησης της χώρας μας κατά 
τον 7ο Γύρο των αμοιβαίων αξιολογήσεων μεταξύ των 
Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαί−
σιο λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας GENVAL, με 
θέμα την πρακτική εφαρμογή και λειτουργία των ευ−
ρωπαϊκών πολιτικών για την πρόληψη και την καταπο−
λέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο" −
Ορισμός νέας ημερομηνίας περάτωσης εργασιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», 

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι−
κών μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν.3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 54242/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία συστήθηκε και 
συγκροτήθηκε η εν θέματι ομάδα εργασίας.

3) Το από 22.3.2016 έγγραφο της Προέδρου της ως άνω 
ομάδας εργασίας σχετικά με την ανάγκη ορισμού νέας 
ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών της.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 54242/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:

Ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2016 νέα ημερομηνία πε−
ράτωσης των εργασιών της ομάδας εργασίας με αντι−
κείμενο την προετοιμασία, την εκπροσώπηση και την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της χώρας 
μας κατά τον 7ο Γύρο των αμοιβαίων αξιολογήσεων 
μεταξύ των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας GENVAL, 
με θέμα την πρακτική εφαρμογή και λειτουργία των 
ευρωπαϊκών πολιτικών για την πρόληψη και την κατα−
πολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 54242/13.7.2015 (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 24665 (3)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−

κής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχε−
δίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννο−
μη τάξη της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκ−
μηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστα−
σης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο 
ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη της σχετικής αιτι−
ολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνε−
πειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των 
προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις 
διατάξεις της Οδηγίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι−
κών μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν.3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 159560/31.3.2016 έγγραφο της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έν−
νομη τάξη της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμη−
ρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του 
κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής 
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διαδικασίας, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκ−
θεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων 
και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το 
σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Έλλη−Θάλεια Συροπούλου του Νικολάου, Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών, ως Πρόεδρο,

2. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Λέκτορα Ποι−
νικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και

3. Γεώργιο Σάρλη του Αθανασίου, Δικηγόρο, Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό στο Γραφείο του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Πανωραία Γαϊτάνου 
του Σπυρίδωνος, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

II) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέως της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστι−
κής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Γ5γ/οικ. 25555 (4)
Υπαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις διατάξεις του 

Ν.3459/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλ−
λες διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του Ν.4139/2013 

"Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις" (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του 
Ν.3459/2006 "Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)" 
(ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3.γεδ. γγ του Π.δ. 
υπ’αριθμ. 106/2014(ΦΕΚ 173/Α/28−08−2014) "Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/2015) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

4. Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το από 24−11−15 email της Σιάμου προς τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής σχετικά με την υπαγωγή νέων ουσιών 
στις διατάξεις περί ναρκωτικών.

6. Την αριθμ. 14/9−12−2015 (θέμα 4ο εκτός ημερησίας) 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρ. πρ. Β1α/οικ.9193 

εισήγηση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο−
μικών Αναφορών, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή των νέων ψυχοδραστικών ουσιών: 4,4΄−
DMAR και ΜΤ−45 στον πίνακα Α του Ν.3459/2006 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4139/2013 «περί εξαρ−
τησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
    Αριθμ. /Γ5γ/οικ. 25558 (5)
Υπαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις διατάξεις του 

Ν.3459/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλ−
λες διατάξεις».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του Ν.4139/2013 

"Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις" (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του 
Ν.3459/2006 "Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)" 
(ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3.γεδ. γγ του Π.δ. 
υπ’αριθμ. 106/2014(ΦΕΚ 173/Α/28−08−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/2015) «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη−
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το από 17/10/14 email της Σιάμου προς τον Πρόε−
δρο της Επιτροπής και το από 24−06−2015 (30/013/000/ 
4983/2015) έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους 
σχετικά με την υπαγωγή νέων ουσιών στις διατάξεις 
περί ναρκωτικών.

6. Την αριθμ. 13/7−7−2015 (θέμα 9ο) και 14/9−12−2015 (θέμα 
3ο) γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρ. πρ. Β1α/οικ. 
9190/5−2−16 εισήγηση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας: 4−MA 
(methylamphetamine) στον πίνακα Α΄ του Ν.3459/2006 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4139/2013 «περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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    ΠΟΛ. 1040 (6)
Συμπλήρωση−Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 

πρωτ. 1114200/8853/0016/27−12−2006 «Ρύθμιση θεμά−
των σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήμα−
τος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 

70/1991 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και 
άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2013 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Ει−
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύ−
ουν.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/1989 Α΄) «Κα−
νονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσι−
ών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 
υπαλλήλων αυτών».

5. Το Π.δ. 73/2015 (116 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. Υ14/03−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2144 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

7. Την υπ’ αριθμ Υ29/08−10−2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

8. Την υπ’ αριθμ 1114200/8853/0016/27.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών» όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 
διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν 
στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1114200/ 
8853/0016/27−12−2006, όπως ισχύει, συμπληρώνεται με την 
αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και της Τρά−
πεζας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από το 
φορολογικό έτος 2015 στη διαδικασία επιστροφής του 
φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
    Αριθμ. 17956/81218 (7)
Υπερωριακή εργασία της Επιτροπής Δακοκτονίας της 

ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κατά τις εξαιρέσι−
μες ημέρες και ώρες, για το 2016.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α΄/07−06−2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/(ΦΕΚ 154 Α΄)
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, (ΦΕΚ 40 Α΄)
5. Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180 Α΄)
6. Το άρθρο 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003).
7. Την Α.Π. 11110/126959/19−11−2016 Εγκύκλιο του Υ.Π.Α.Α.Τ. 

«Έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016.» 
8. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−

κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016, 
κατά τις εκτός ωραρίου ώρες λόγω της φύσης του προ−
γράμματος.

9. Την αριθμ. 123877/24−5−2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 775/Β΄/
9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της δακικής 
περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου έως και 31 Δεκεμβρίου 
κάθε χρόνου.

10. Την με αριθ. 6808/30860/8−2−2016 ΑΔΑ ΩΟΦΚ7Λ1−
ΠΜ7 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, όπως καταχω−
ρήθηκε αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.

11. Την αριθμ. 6179/28511/3−2−2016 απόφαση Αντιπεριφε−
ρειάρχη Μεσσηνίας περί ορισμού Επιτροπής δακοκτονί−
ας, με ΑΔΑ 7ΛΓΗ7Λ1−ΥΥ6.

12. Την με αριθμ. 16630/990/10−3−2016, απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελ−
λάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 824/Β΄/28−3−2016), περί καθορισμού 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

13. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015), 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσω−
πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2016 από την δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δε−
κεμβρίου 2016 ως κατωτέρω. 

1). Διευθυντής Δακοκτονίας εξαιρέσιμες ώρες μέχρι 
(48) σαράντα οχτώ για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι (96) 
ενενήντα έξι για το Β΄ εξάμηνο 2016.

2). Δύο Επόπτες Δακοκτονίας εξαιρέσιμες ώρες μέχρι 
(48) σαράντα οχτώ ανά επόπτη για το Α΄ εξάμηνο και μέ−
χρι (96) ενενήντα έξι ανά επόπτη για το Β΄ εξάμηνο 2016.

3). Λογιστής Δακοκτονίας εξαιρέσιμες ώρες μέχρι (48) 
σαράντα οχτώ για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι (96) ενενήντα  
έξι για το Β΄ εξάμηνο 2016.

4). Γραμματέας Δακοκτονίας εξαιρέσιμες ώρες μέχρι 
(48) σαράντα οχτώ για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι (96) 
ενενήντα έξι για το Β΄ εξάμηνο 2016.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά 
υπάλληλο, θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσση−
νίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής με αμοιβή εργασίας 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (4.500 €), θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2016 του Υπουργείου Εσωτερικών Υ.Α. 4677/19−2−2016 
ΑΔΑ 7ΝΣΣ465ΦΘΕ−ΤΣΕ για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, 
που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου στον Φορέα 6295 Κ.Α.Ε. 0512.0002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.

  Κυπαρισσία, 5 Απριλίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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