
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Μύκης του Νομού Ξάνθης.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πειραιά, του Νομού Αττικής.

3 Κατανομή πίστωσης του ΚΑΕ 7293 «Αντιπαροχή 
έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας 
των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 
34 Ν. 2773/1999)» του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2016.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5 Τροποποίηση του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 
1194/27.08.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

6 Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυ-
νομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 150208/Ζ1 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Μύκης του Νομού Ξάνθης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν. 1351/

1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτο-
βάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά-

των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ-
τικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 
Α΄) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 
57 Α΄).

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επαγγελμάτων σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Την με αριθμό Υ 29/8-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β΄2168).

14. Τη με αριθμό 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

15. Τη με αριθμό Υ27/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) Απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
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Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.

16. Τη με αριθμό Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) Κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» Κοι-
νή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με 
τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

17. Τη με αριθμό Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) 
Κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Τη με αριθμό Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 59/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης.

20. Τη με ΑΔΑ 7ΤΖ5ΩΚΛ-ΚΞ2 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης του Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης για τη 
δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

21. Τη με αρ. πρωτ. 6315/27-05-2016 Βεβαίωση του 
Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης για τη δέσμευση της 
οικονομικής πίστωσης.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Μύκης του Νομού Ξάνθης, ύψους 1.675,71 ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2016 και 6.702,84 ευρώ περίπου για κα-
θένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη.

23. Τη με αριθμό πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/95/19-7-2016 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τρεις (03) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο Δήμου Μύκης του Νομού 
Ξάνθης. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τον 
ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ-
χίζοντας από 01-10-2016.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης. Από τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
1.675,71 ευρώ για το έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί 
από τους Κ.Α. 10-6041.001 και 10-6054.001 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης, 
ως εξής:

1.675,71 ευρώ (03 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 03 μήνες) 
για το έτος 2016, και

6.702,84 ευρώ (03 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δε-
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης και για καθένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 6.702,84 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών     Αναπληρώτρια Υπουργός
και Διοικητικής                         Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης                    και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 150197/Ζ1 (2)
    Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πειραιά, του Νομού Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν. 1351/

1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτο-
βάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 
57 Α΄).

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επαγγελμάτων σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».
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11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

13. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

14. Τη με αρ. 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης Ιωάννη Μπαλάφα.»

15. Τη με αρ. Υ27/ 8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», ως ισχύει.

16. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμέ-
νων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθ-
μιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» 
Κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

17. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 217/25-04-2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά του Νομού 
Αττικής, η οποία διαβιβάσθηκε με το με αρ. πρωτ. 
19797/2205/06-05-2016 έγγραφο του προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

20. Τη με αριθμό πρωτ. 254/19-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΛ3Ω-
ΞΥ - ΧΑΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Πειραιά του Νομού Αττικής.

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πειραιά του Νομού Αττικής, ύψους 1675.71 για το οικο-
νομικό έτος 2016 και 6.702,84 περίπου για καθένα από 
τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη.

22. Την από 13-04-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά του Νομού Αττι-
κής, για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης .

23. Την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/96/19-7-2016 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τρεις (03) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
των φοιτητών Τ.Ε.Ι. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(Σ.Τ.ΕΦ.) στο Δήμο Πειραιά του Νομού Αττικής. Η πρα-
κτική άσκηση για τον ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται 
για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01-10-2016.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Πειραιά του Νομού Αττικής. Από τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 

1675,71 ευρώ για το έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί από 
τον Κ.Α. 00.6131.01 σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πειραιά του Νομού Αττικής, ως εξής:

1675,71 ευρώ (03 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 03 μήνες) 
για το έτος 2016, και

6.702,84 ευρώ (03 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες), 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δε-
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Πειραιά του Νομού Αττικής και για καθένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 6.702,84 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών     Αναπληρώτρια Υπουργός
και Διοικητικής                         Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης                    και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ6/Α/Φ1.210/οικ. 13573/794 (3)
    Κατανομή πίστωσης του ΚΑΕ 7293 «Αντιπαροχή 

έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιου-

σίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 

(άρθρο 34 Ν. 2773/1999)» του προϋπολογισμού 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το οικονο-

μικό έτος 2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 70  και 132 παρ. 2 του 

Ν. 3655/2008 (Α΄58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρ-
ρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοι-
πές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν.4352/2015 (Α΄166) «Κύρωση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του Ν. 4270/
2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημό-
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 38 του Ν. 4052/
2012 (Α΄41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των 
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Σχεδίων Συβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη-
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 42 και της παρ. 12 του 
άρθρου 44 του Ν. 4075/2012 (Α΄89) «Θέματα Κανονι-
σμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών φορέων, 
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ 
και λοιπές διατάξεις»

6. Του άρθρου 21 του Ν. 3846/2010 (Α΄66) «Εγγυήσεις 
για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

7. Του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 3655/08 (Α΄58) «Διοικη-
τική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» περί «Μετονομασίας του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων.... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (Β΄2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Τις ανάγκες χρηματοδότησης των Τομέων Ασφάλι-
σης Προσωπικού Δ.Ε.Η. για τη διασφάλιση της τακτικής 
και έγκαιρης καταβολής των συντάξεων και των λοιπών 
παροχών.

13. Την αριθ. Δ6/Α/Φ1.210/οικ. 13401/781/2016 εισή-
γηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 578.700.000,00 € εις βάρος του Προϋπο-
λογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 
33-210 οικονομικού έτους 2016 και Κ.Α.Ε. 7293 «Αντιπαρο-
χή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των 
Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 Ν. 2773/
1999)», η οποία έχει ήδη προβλεφθεί στον κρατικό προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε την πίστωση του ΚΑΕ 7293 «Αντιπαροχή 
έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των 
Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 Ν. 2773/
1999)», ύψους 578.700.000,00 €, του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ειδικού φορέα 33-210 
οικονομικού έτους 2016 ως εξής:

1. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 
(ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΤΑΠ - ΔΕΗ) 492.000.000,00 €

2. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για τον 
Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ) (Επικου-
ρικής) 60.000.000,00 €

3. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι-
χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τον Κλάδο 
Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ) (Πρόνοιας) 
11.700.000,00 €

4. Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ) για τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 
(ΚΑΠ-ΔΕΗ) (Ασθένειας) 15.000.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

Αριθμ. 2/76277/0004 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις 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/Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014)

4. Την με αριθμ. 2/31029ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών » (ΦΕΚ 
785/τ.Β΄/5.5.2015).
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6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο για την έγκαιρη αντιμετώ-
πιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, του Γ.Λ. Κράτους, 
στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δη-
μοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 
Δημοσίου Λογιστικού, ιδιαίτερα μεταξύ άλλων για: την 
πραγματοποίηση του έργου της ομάδας εργασίας που 
συγκροτήθηκε για την υλοποίηση της λειτουργίας και 
Διαχείρισης του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακί-
ου, την υλοποίηση του έργου της ομάδας που συγκρο-
τήθηκε για τη διαμόρφωση νέου σχεδίου λογαριασμών 
λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, την σύνταξη της 
έκθεσης του Υπουργού οικονομικών με απόψεις και σχό-
λια επι των παρατηρήσεων στην έκθεση του Ελεγκτικού 
συνεδρίου για τον ισολογισμό, Απολογισμό και τις λοιπές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Κράτους έτους 
2015, την κατάθεση του ισολογισμού του Κράτους στην 
Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση, τη διεκπεραίωση όλων 
των εργασιών που συναρτώνται με την πιστοποίηση των 
ετήσιων προγραμμάτων στο πλαίσιο του γενικού προ-
γράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευ-
τικών Ροών, καθώς και τη διαχείριση του λογαριασμού 
της Τεχνικής Βοήθειας των Μεταναστευτικών Ροών.

7. Το αριθ. 2/63659/0004/7-9-2016 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Την αριθ. 2/63659/ΔΠΔΑ/12-9-2016 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης που αφορά υπερωριακή εργασία υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Θυσαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού 
του Γ.Λ. Κράτους (ΑΔΑ: 75ΩΞΗ-ΞΣΞ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (19.500€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-140 και 
ΚΑΕ0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας, για είκοσι οχτώ (28) υπαλλήλους της Διεύ-
θυνσης Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης 
Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού του Γ.Λ. 
Κράτους για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31-12-2016 και για μέχρι 
εκατόν είκοσι (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 του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί 
στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με την ευθύνη 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1140 (5)
    Τροποποίηση του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 

1194/27.08.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,10,17, των παραγράφων 

1 περίπτωση ζ΄ και 2 του άρθρου 24 και των παραγράφων 
1 περίπτωση δ΄ και 2,3 του άρθρου 28 και 60 του Ν. 2859/
2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει, 
του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112 
του Συμβουλίου σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξί-
ας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει.

4. Την αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1194/27.08.2015(ΦΕΚ 1968/Β) 
απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 
εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή 
να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο 
εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του 
Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/
22.04.2005).

6. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οι-
κονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/
5.11.2009).

7. Το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (178/Α) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την αρ. πρωτ. Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ 
130/Β), Κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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9. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ.1 της 
20.01.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την ανάγκη ρύθμισης για την ευνοϊκότερη αντιμε-
τώπιση, με βάση το άρθρο 158 του Ν. 2960/2001, των 
περιπτώσεων στέρησης του δικαιώματος απαλλαγής 
λόγω παραβάσεων λαθρεμπορίας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 
1194/27.08.2015(ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις δια-
τάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας, 
κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/
2001 (ΦΕΚ 265/Α), εκτός εάν υπαχθεί στις διατάξεις του 
άρθρου 158 του Ν. 2960/2001.»

Άρθρο 2

Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου της παρούσας 
καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις εισαγωγέων που 
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν στερηθεί 
του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α. από τις τελωνει-
ακές αρχές κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 
ΠΟΛ. 1194/27.08.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2821.27-3/78437/2016 (6)
    Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυ-

νομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης κγ της παραγράφου 1 του άρθρου 

11 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»

β) της περίπτωσης ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο Λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

δ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102)

ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Ν. 4404/2016 
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης 
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 3 Φεβρου-
αρίου 2002 Σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελλη-
νικού Δημοσίου και της οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 126).

στ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄40).

ζ) Της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/
2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώ-
νης του ευρώ και το διεθνές Νομισματικό ταμείο» (Α΄65).

η) του Ν. 4352/2015 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2016» (Α΄ 166).

θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ι) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

ια) Την αριθ. πρωτ. 1314/2008 Κοινή υπουργική από-
φαση «Διατροφή Αστυνομικών Σκύλων Λιμενικού σώ-
ματος και έξοδα συντήρησης» (Β΄555)

ιβ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170)

ιγ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού … και Τουρι-
σμού» (Α΄ 114).

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

ιε) της αριθμ. πρωτ. 2/5091/0026/25-05-2012 απόφα-
σης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων 
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών» (Β΄1741).

ιστ) της αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

2. Το αριθ. πρωτ.: 2800.1/67721/2016/26-07-2016 Ει-
σηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

3. Tην αριθ. φακ.: 2811.23/1003/2016/08-01-2016 από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (Α/Α: 
5275 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ), 
(ΑΔΑ: 6ΩΤΨ4653ΠΩ-2Σ3).

4. Tην αριθ. φακ.: 2811.23/66487/2016/26-07-2016 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ Διεύ-
θυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρη-
σης (Α/Α: 75494 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρω-
μής ΥΔΕ), (ΑΔΑ: 6ΠΣ94653ΠΩ-ΠΘ4).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ 
συνολικού ύψους 120.120,00€ € στον ΚΑΕ 41/140/1611 
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«Κατ΄ αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και 
λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσι-
ών» για το οικονομικό έτος 2016. Στην εν λόγω επιβά-
ρυνση συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από την πρώτη (1η) Νοεμβρίου 
2014 έως την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2016 
σύμφωνα με (ε) σχετικό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έξοδα συντήρησης - διατροφής

1. Τα έξοδα συντήρησης-διατροφής αστυνομικών σκύ-
λων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ καθορίζονται στο ποσό των διακοσίων 
δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (218,59€) ανά 
αστυνομικό σκύλο ανά μήνα.

2. Τα ανωτέρω έξοδα καταβάλλονται ως πάγιο κατ΄ 
αποκοπή χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων και 
υπόκεινται σε κρατήσεις 4% υπέρ ΕΛΟΑΝ.

Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά - Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή του πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος 
πραγματοποιείται με τακτικά χρηματικά εντάλματα (μη 
επιτροπικά) που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου στο όνομα των δικαιούχων 
μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανά-
ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

β. Την επισυναπτόμενη κατάσταση πληρωμής της δα-
πάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

αα) Τον Φορέα/Ειδικό Φορέα Κ.Α.Ε., το οικονομικό 
έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη.

ββ) Την υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγεί-
ται το πάγιο χορήγημα.

γγ) Τα στοιχεία του δικαιούχου-Γενικού Διαχειριστή 
{ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ}.

δδ) Την αιτία, χρονική περίοδο.
εε) Το πληρωτέο ποσό.
στστ)Την αρμόδια ΔΟΥ.
γ. απόφαση καθορισμού του χορηγήματος.
δ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατανε-

μηθεί ο αστυνομικός σκύλος ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στην οποία 
να βεβαιώνεται ότι ο σκύλος είναι υγιής και βρίσκεται 
εν ζωή.

2. Η πληρωμή του πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος 
θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

α. Για το διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2014 έως 31 
Μαΐου 2016 άπαξ με χρηματικά εντάλματα στο όνομα 
των δικαιούχων.

β. Για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2016 έως 31 Δε-
κεμβρίου 2016 μηνιαίως με χρηματικά εντάλματα στο 
όνομα των δικαιούχων.

3. Στο πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των 
αστυνομικών σκύλων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την 01/11/2014 και 
ισχύει έως 31/12/2016.  
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030862809160008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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