
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών 
οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και β) γενικών γραμματέων δήμων».

2 Τροποποίηση της 191745/05/6.2.2006 υπουργι-
κής απόφασης (Β’ 195).

3 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 
26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύν-
θου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του 
Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά ν. Πάρου και Ενί-
σχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.».

5 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία PRO 
TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χων και Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το 
έτος 2019.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας στον υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
των τριών (3) ληξιάρχων του Δήμου Χαλκηδόνος, 
έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 72865 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 

(Β’ 4704) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω-

τερικών και Οικονομικών «Καθορισμός αποδο-

χών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπι-

κής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων 

δήμων». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 «Καθορι-

σμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών» του ν. 4354/2015 
(Α’ 176) και του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν. 3852/2010 
(Α’ 87).

3) Τις διατάξεις της παρ.  3α του άρθρου 3 του 
ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Γ1.3 του 
ν. 4093/2012.

4) Την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί 
καθορισμού αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων 
δήμων.

5) Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
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Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6) Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7) Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98).

9) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
καθόσον οι παρεχόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό κάθε ενός υπόχρεου για την καταβολή 
τους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιπλέον 
ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από-
φαση, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, εκτιμάται 
στο ποσό των 335.417,73 ευρώ.

10) Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/84 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
με θέμα «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών 
γραμματέων δήμων», ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πλη-
θυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 
4.275€, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από 
είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
κατοίκους σε 3.420€ και των δημάρχων των δήμων με 
πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων 
σε 2.565€.».

2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 αντικα-
θίστανται ως εξής:

«2α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη σε 4.275€.
2β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμι-

σθία ύψους 3.206,25€ και στον πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 
1.125€».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) 
απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 60458/5123 (2)
Τροποποίηση της 191745/05/6.2.2006 υπουργι-

κής απόφασης (Β’ 195). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3227/2004 «Μέτρα 

για την αντιμετώπιση της ανεργίας» (Α’ 31).
2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί Συστάσεως Οργανισμού 

Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).
3. Το ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» 
(Α’ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 (Α’ 258) «Περί Αναδι-
άρθρωσης του ΟΑΕΔ».

5. Τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και συγκεκριμένα το 
κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Ερ-
γατικής Κατοικίας» (Α’ 28).

6. Το άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), δυνάμει 
του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπει-
σερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.

7. Τα άρθρα 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

11. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2.3.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο. (Β’ 814),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ. 
25086/Δ1.8717/3.5.2018 απόφαση (Β’ 1545).

12. Την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων 
σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β’ 195).

13. Την αριθμ. 4048/91/13.11.2018 (θέμα 96ο) από-
φαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το 
αριθμ. 934/15.11.2018 έγγραφο του Οργανισμού.

14. Την αριθμ. οικ.63614/5289/6.12.2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) σύμφωνα με την οποία δεν 
επηρεάζεται το ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 
ΟΑΕΔ όπως αυτό έχει προσδιοριστεί στο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 υπουρ-
γική απόφαση, «Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγή-
σεως δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β’ 195), όπως 
αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα την παρά-
γραφο 4 ως εξής:

«4. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν 
δύνανται να εξοφλούνται σε ίσες μηνιαίες δόσεις που 
παρακρατούνται από τις αποδοχές του υπαλλήλου του 
Οργανισμού, αρχομένης της καταβολής των δόσεων από 
του επόμενου της χορηγήσεως του δανείου μηνός.

Οι δόσεις ορίζονται ως ακολούθως:
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 12 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 24 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 36 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 48 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 60 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 72 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 84 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 96 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 108 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 120 δόσεις
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. 

και μόνον είναι δυνατός ο διπλασιασμός των δόσεων 
των δανείων σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής 
αδυναμίας καταβολής των δόσεων από τον υπάλληλο 
του Οργανισμού. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλ-
λουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την δυσχερή οικο-
νομική τους θέση στην Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΕΔ, 
προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά τους από το Δ.Σ. 
του Οργανισμού για τον διπλασιασμό του αριθμού των 
δόσεων.

Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις ορίζονται ως εξής:
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 24 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 48 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 72 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 96 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 120 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 144 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 168 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 192 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 216 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 240 δόσεις
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως του δανει-

οδοτηθέντος υπαλλήλου παρακρατείται εκ της δικαι-
ούμενης αποζημιώσεως ολόκληρο το υπόλοιπο του 
οφειλόμενου δανείου.

Σε περίπτωση υπαλλήλων που ευρίσκονται σε αποδε-
δειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής των δόσεων 
των δανείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Οργανισμού δύναται να χορηγείται η αναστο-
λή καταβολής των δόσεων των δανείων για χρονικό 
διάστημα ενός έτους ή δύο ετών με επανυπολογισμό 
των τόκων των δανείων. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την δυσχε-
ρή οικονομική τους θέση στην Δ/νση Διοικητικού του 
ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά τους από το 
Δ.Σ. του Οργανισμού για την αναστολή καταβολής των 
δόσεων των δανείων τους για το χρονικό διάστημα που 
αιτούνται.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 191745/05/6.2.2006 
(Β’ 195) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1225 (3)
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 

την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 

προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 

26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύν-

θου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου 

άρθρου του ν. 2275/1994 (238 Α’), όπως ισχύει, με 
τις οποίες δύναται, με αποφάσεις του Υπουργού Οι-
κονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, 
πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προ-
καλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φο-
ρολογουμένων να αναστέλλεται η είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό 
διάστημα μέχρι 6 μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή 
των χρεών αυτών.

2. Την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 
1203/30.10.2018 (ΦΕΚ 4869/Β’/31.10.2018).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α’-Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968/
Β’/2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (3696 Β’) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α’) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την αριθμ. 8054/27.10.2018 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:Ψ44Η46ΜΚ6Π-
ΨΓΟ), με την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 28.01.2019 η 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων.
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11. Το αριθμ. οικ. 649/110989/05.12.2018 έγγραφο 
αίτημα του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων προς την 
Υφυπουργό Οικονομικών Α. Παπανάτσιου με θέμα 
«Ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων κατοίκων Ζα-
κύνθου σε 24 άτοκες δόσεις» (αριθμ. ΥΦ.ΟΙΚ.0001258/
06.12.2018).

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω σεισμική δόνηση είχε ως 
αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονο-
μική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

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

Τα χρέη της παραγράφου 2 της απόφασης Υφυ-
πουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1203/30.10.2018 
(ΦΕΚ 4869/Β’/31.10.2018) των φυσικών και νομικών 
προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που έχουν 
την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) 
στην Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως αυτών με τις προσαυ-
ξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής 
που τις επιβαρύνουν μέχρι τις 26.10.2018, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ, σε είκο-
σι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση του 
οφειλέτη για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση 
πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 
28.01.2019. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή 
δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/
πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι τις 
28.01.2019 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσι-
μη ημέρα των επόμενων μηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου 
Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α’), όπως 
ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 3122.1-Τ53/90795/2018 (4)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του 

Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου και Ενί-

σχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (Α’ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομε-
ταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
ανώνυμες εταιρείες και άλλες διατάξεις».

β. Του ν. 3044/2002 (Α’ 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων 
Έργων» (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ), όπως αντικατα-
στάθηκε από το ν. 3153/2003 (άρθρο 44 παρ. 1) «Ναυτική 
επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας».

γ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

δ. Του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α’//20-02-2018): «Οργανι-
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Του π.δ. 88/2018 (Α’ 160/29-08-2018): «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Την αριθμ. Υ64 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ  3986/Β’/14-09-2018): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό».

ζ. Του αριθμ. 991/11-07-2018 εγγράφου του ΔΛΤ 
Πάρου-Αντιπάρου με συνημμένη την αριθμ. 25/2018 
(ΑΔΑ: 6ΧΔΛΟΛΒ9-9ΔΟ) απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤ Πά-
ρου-Αντιπάρου.

η. Του αριθμ. 1598/14-11-2018 εγγράφου του Δ.Λ.Τ. 
Πάρου-Αντιπάρου με συνημμένη την αριθμ. 417/2018 
(ΑΔΑ: 6Ξ0ΓΩΞΓ-ΖΥΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Πάρου.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Δήμου Πάρου ως Φορέα Υλοποίη-
σης του έργου και ειδικότερα τον ορισμό του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-
Αντιπάρου ως Προϊσταμένη Αρχή και την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου ως Διευθύνου-
σα Υπηρεσία, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση 
Χερσαίου χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά 
Ν. Πάρου και Ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.», 
προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ   

Ι

 (5) 
 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία PRO 

TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE. 

 Με την 136/2018/30-07-2018 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
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εκδόθηκε στις 30-07-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ.  5 του ν.  2960/2001 και δημο-
σιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου,καταλογίζεται στην εταιρεία PRO 
TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE με ΑΦΜ 800834868, 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον GEORGIEV (επ.) 
VALERI (ον.)του ASPARUH με ΑΦΜ 165083940 ο οποίος 
είναι πρόσωπο αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία 
σύμφωνα με την αριθμ. 1507/18/1430857/17-07-2018 
βεβαίωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
Φ.Π.Α. ύψους χιλίων επτακοσίων είκοσι ευρώ και δεκα-
έξι λεπτών (1.720,16) καθώς και πρόστιμο του άρθρου 
147 παρ. 2 του ν. 2960/2001 ύψους τριακοσίων (300) 
ευρώ για την μη πραγματοποίηση των ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων των εμπορευμάτων που εισήχθησαν με 
την αριθμ. 42328-0/30-08-2017 δ/ση εισαγωγής κατά 
παράβαση των διατάξεων της 1006/2015 ΠΟΛ. Κατά 
της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 
30 ημερών από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ   

Ι

   Αριθμ. 6632 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-

χων και Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το 

έτος 2019. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3584/2007 «Κώδι-

κας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
σύμφωνα με τις οποίες αρμόδιο για το διορισμό όργανο 
του προσωπικού των Ο.Τ.Α. είναι ο Δήμαρχος.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 «Κώ-
δικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων» σύμφωνα με τις οποίες η καθιέρωση υπερωρι-
ακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για 
το διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιο-
ρισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους 
υπαλλήλους.

3. Τις διατάξεις της παρ.  10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α’ )«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους) οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4354/2015.

6. Το ΦΕΚ 2616/1.10.2014 (τ.Β’) στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε η απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με την οποία ανα-
τίθενται καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες 
Αθαμανίας, Αγνάντων και Μελισσουργών του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων.

7. Το ΦΕΚ 2614/5.7.2018 (τ.Β’) στο οποίο δημοσιεύτη-
κε η απόφαση της Γεν. Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με την οποία ανα-
τίθενται καθήκοντα Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα 
Θεοδωριάνων.

8. Την απόφαση 6628/4.12.2018 του Δημάρχου Κεντρι-
κών Τζουμέρκων με την οποία ορίζεται Πρακτικογράφος 
του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

9. Τη βεβαίωση αριθμ. 6630/4.12.2018 της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, 
σύμφωνα με την οποία υπάρχει στον προϋπολογισμό του 
έτους 2019 ποσό 7.150,00 € για τον παραπάνω σκοπό.
Συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10-6012 ποσό 5.000,00 € στον 
Κ.Α. 10-6051.001 ποσό 500,00 € στον Κ.Α. 10-6051.002 
ποσό 200,00 € προκειμένου να εργαστούν υπερωριακά 
τέσσερα άτομα και στους Κ.Α. 10-6022 ποσό 1.100,00 € 
και στον Κ.Α. 10-6052 ποσό 350,00 € για να εργασθεί 
υπερωριακά ένα άτομο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο και μέχρι 31.12.2019, η οποία δεν θα υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για τους Λη-
ξιάρχους των κάτωθι Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων:

Α) Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας μία μόνιμη υπάλληλο 
του Κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού.

Β) Δημοτική Ενότητα Αγνάντων έναν υπάλληλο αορί-
στου χρόνου του κλάδου Δ.Ε.38 Χειριστών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών.

Γ) Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων ένα μόνιμο υπάλ-
ληλο Κλάδου Τ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Δ) Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών μία μόνιμη υπάλ-
ληλο του Κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού.

Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα 
έκτακτα και απρόβλεπτα και έχουν να κάνουν με την 
τέλεση πολιτικών γάμων και με την καταχώρηση λη-
ξιαρχικών πράξεων θανάτου κατά τις απογευματινές 
ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και την ανάλογη έκδοση 
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επεί-
γοντα χαρακτήρα.

Επίσης, εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης για τον Πρακτικογράφο 
του Δημοτικού Συμβουλίου ενός μόνιμου υπαλλήλου 
κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, γιατί οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
του Δήμου διεξάγονται απογευματινές και εξαιρέσιμες 
ημέρες. Και στην περίπτωση του πρακτικογράφου οι 
ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνι-
αίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βουργαρέλι, 4 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ   
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 Αριθμ. αποφ.: 503 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας στον υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 

των τριών (3) ληξιάρχων του Δήμου Χαλκηδό-

νος, έτους 2019. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/

2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθμ. 229/6689/18-06-2018 απόφαση του Δη-

μάρχου Χαλκηδόνος με θέμα «Ορισμός υπαλλήλου ως 
πρακτικογράφου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου».

5. Την αριθμ. 77810/15-09-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης (ΦΕΚ 2719/Β’/13-10-2014) με θέμα «Ανάθεση 
καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρ-
χική Περιφέρεια) Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλ-
κηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης».

6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου 
έτους 2019 και στους ΚΑ εξόδων 10.6012 και 10.6051 
έχει προβλεφθεί πίστωση 4.000,00 € και 1.500,00 € αντί-
στοιχα, για την κάλυψη της δαπάνης υπερωριακής απο-
ζημίωσης του πρακτικογράφου του Δ.Σ. και των τριών 
(3) ληξιάρχων του Δήμου Χαλκηδόνος, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία 
για το έτος 2019, έως εκατό είκοσι (120) ώρες ανά εξάμη-
νο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για τον υπάλληλο 
του Δήμου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθ΄ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση.

Β. Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία 
για το έτος 2019, έως εκατό είκοσι (120) ώρες ανά εξά-
μηνο και ανά έκαστο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος, για τους υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν κα-
θήκοντα ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Αθανα-
σίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας, καθ΄ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση.

Οι ώρες της υπερωριακής απογευματινής απασχόλη-
σης θα καθορίζονται κάθε φορά, για τον γραμματέα του 
Δημοτικού Συμβουλίου με βεβαιώσεις του Προέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου και για τους ληξιάρχους με βε-
βαιώσεις του Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κουφάλια, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ  
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*02057261912180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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