
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κηδεία του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου με δη-
μόσια δαπάνη.

2 Έγκριση καθιέρωσης συμπληρωματικής απο-
γευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και 
ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό που υπη-
ρετεί στη Δ.Ο.Υ. Σερρών από της δημοσιεύσεως 
της απόφασης και μέχρι 31-12-2016.

3 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών υπο-
χρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί 
στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης και στο Αυτοτελές 
Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων 
και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., για το έτος 2016.

4 Έγκριση καθιέρωσης νυκτερινής υπερωριακής 
απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυκτερινής 
και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου για τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 2016 για το προσωπικό της Δ/νσης Δι-
αχείρισης Δημόσιου Υλικού.

5 2η τροποποίηση της 1847/51107/26-4-2016 «Περί 
εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» (Β΄ 1275).

6 Σύσταση επιτροπής της πράξης του Συμβουλίου 
Νομισματικής Πολιτικής αριθμ. 77/17-12-2010.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 37417 (1)
Κηδεία του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου με 

δημόσια δαπάνη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 409/1976 «Περί 

καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κη-

δευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α΄/11-8-1976) όπως 
εκάστοτε ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.δ. 84/2009 «Κύ-
ρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευ-
μάτων» (ΦΕΚ 108 Α΄/9-7-2009).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 851/1978 
«Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και 
του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας» (ΦΕΚ 233 Α΄/2-12-1978).

4. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, 
αποφασίζουμε:

α. Να τελεσθεί η κηδεία του με δημόσια δαπάνη.
β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που 

προσήκουν σε Αρχηγό Κράτους.
γ. Να τηρηθεί τριήμερο δημόσιο πένθος από την ημέ-

ρα του θανάτου του.
δ. Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των δημοσίων 

καταστημάτων όλης της χώρας, από σήμερα έως την 
ημέρα της κηδείας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1169726 ΕΞ 2016 (2)
Έγκριση καθιέρωσης συμπληρωματικής απογευ-

ματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχό-

λησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και 

ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό που υπη-

ρετεί στη Δ.Ο.Υ. Σερρών από της δημοσιεύσεως 

της απόφασης και μέχρι 31-12-2016.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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176/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις.

5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».

7. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄/210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. πρωτ. 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» 
(Φ.Ε.Κ. Β΄/3696/15-11-2016).

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Φ.Δ.1151819 ΕΞ2016/
21-10-2016 έγγραφο καθώς και το σχετικό από
26-10-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Φορο-
λογικής Διοίκησης.

10. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Β 1166969 ΕΞ 2016/
17-11-2016 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ε.Φ. 23-
180 στους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512, οικ. έτους 2016, για 95 
υπαλλήλους, για την πληρωμή υπερωριών, νυχτερινών 
και εξαιρέσιμων, για το προσωπικό που υπηρετεί στη 
Δ.Ο.Υ. Σερρών για το διάστημα από δημοσιεύσεως της 
απόφασης σε ΦΕΚ μέχρι 31-12-2016.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 28.500,00 ευρώ σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδ. Φορέα 23-180: Κ.Α.Ε. 0511 και 0512, όπου υπάρ-
χουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 10.500,00 ευρώ 
και 18.000,00 ευρώ αντίστοιχα, σύμφωνα με την αριθμ. 
ΔΣΣΟΔ Β 1166969 ΕΞ2016/17-11-2016 βεβαίωση της Δ/
νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκη-
σης περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης των 

95 υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Σερρών από της δημοσιεύσεως 
της παρούσης μέχρι 31-12-2016, ως εξής:

α. απογευματινή υπερωριακή εργασία για 1750 ώρες, 
και με συνολική δαπάνη 10.500,00 ευρώ και

β. νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του κανονικού 
ωραρίου μέχρι 2.250 ώρες συνολικά και με συνολική 
δαπάνη 18.000,00 ευρώ.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασί-
ας κατά μήνα θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. Σερρών.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο: α) τις 120 ώρες απογευμα-

τινής υπερωριακής εργασίας, β) τις 96 ώρες νυχτερινής 
υπερωριακής εργασίας και γ) τις 96 ώρες εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας.

Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. ερ-
γασίας και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με αποφάσεις του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, ο οποίος θα βεβαιώ-
νει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής 
εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη 
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με-
τέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμέ-
νοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. ΑΤΔ Α 1169730 ΕΞ 2016 (3)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης και 

στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθ-

μιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., 

για το έτος 2016.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄).

3. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.

5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

6. Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 213/Α΄/2015) «Διορισμός του 
Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».

7. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/15-11-2016 (ΦΕΚ 3696/
Β΄/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
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9. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1039116 ΕΞ 2016/9-3-2016 
(ΦΕΚ 707/Β΄/16-3-2016) απόφαση του Γεν. Γραμμα-
τέα Δημόσιων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 
1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) από-
φασης του Γεν. Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων του Υπ. 
Οικονομικών ως προς την μετατροπή του Αυτοτελούς 
Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Γρα-
φείου Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε 
Δ/νση Νομικής Υποστήριξης και σε Αυτοτελές Τμήμα 
Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοι-
νωνίας αντίστοιχα και ως προς τις Δ/νσεις Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και Εσωτερικού 
Ελέγχου».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 5.440,00 ευρώ σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ειδικού φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0511, σύμφωνα με την 
αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β 1144356 ΕΞ 2016/3-10-2016 βεβαίωση 
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής 
Διοίκησης περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης για την 
πληρωμή ποσού 4.000,00 ευρώ για τη Δ/νση Νομικής 
Υποστήριξης και 1.440,00 ευρώ για το Αυτοτελές Τμήμα 
Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοι-
νωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε..

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσδιορίζονται 
στα από 26-4-2016 και 5-4-2016 έγγραφα της Δ/νσης 
Νομικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοι-
νωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31-12-2016, ως εξής:

α) για την πληρωμή εξακοσίων δέκα πέντε (615) ωρών 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων 
ημερών, πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας για 
οκτώ (8) υπαλλήλους που υπηρετούν στη Δ/νση Νομι-
κής Υποστήριξης με συνολικό κόστος 4.000,00 € (ΚΑΕ 
0511), και

β) για την πληρωμή διακοσίων είκοσι μιας (221) ωρών 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων 
ημερών, πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας για 
δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Αυτοτελές 
Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και 
Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., με συνολικό κόστος 1.440,00 € 
(ΚΑΕ 0511), για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής εργασίας 
κατά υπηρεσία θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων 
των υπηρεσιών αυτών.

Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχό-
λησης και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν, θα γίνεται με αποφάσεις των 
Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων, οι οποίοι θα 
βεβαιώνουν και την πραγματοποίηση της ως άνω υπε-
ρωριακής απασχόλησης. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινο-
ποιούνται στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να με-
τέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμέ-
νοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1169731 ΕΞ 2016 (4)
Έγκριση καθιέρωσης νυκτερινής υπερωριακής 

απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυκτερινής 

και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2016 για το προσωπικό της Δ/νσης Δι-

αχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.

5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

6. Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».

7. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄/210/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Οικονομικών «Περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατε-
ρίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696/2016).

9. Την αρ. Α.Τ.Δ. 1123393 ΕΞ 2016 απόφαση με θέμα 
«Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Δι-
αχείρισης Δημοσίου Υλικού» (ΦΕΚ 2712/Β/30-8-2016).

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές προσδιορί-
ζονται στο αριθμ. 7997/6-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

11. Την με αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β 1141773 ΕΞ 2016/
28-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον Ε.Φ. 
23-180 στον ΚΑΕ 0512, οικ. έτους 2016, για την κάλυψη 
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δαπάνης για υπερωριακή εργασία νυκτερινών και εξαιρέ-
σιμων για 37 υπαλλήλους της Δ/νσης Διαχείρισης Δημο-
σίου Υλικού για το διάστημα 1-10-2016 έως 31-12-2016.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 23.000,00 ευρώ σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0512, όπου υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
ΔΣΣΟΔ Β 1141773 ΕΞ 2016/28-9-2016 απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Οικονομικής Διοίκησης περί ύπαρξης της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31-12-2016, για 37 υπαλλήλους της Δ/νσης Δι-
αχείρισης Δημόσιου Υλικού ως εξής:

• Νυχτερινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων 
ημερών σύνολο 1776 ωρών

• Νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης Κυριακών 
και εξαιρεσίμων ημερών, σύνολο 1776 ωρών

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασίας 
κατά μήνα και κατά τμήμα, καθώς και η συγκρότηση συ-
νεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας και η περιγραφή των 
συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα 
γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δι-
αχείρισης Δημόσιου Υλικού, ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας. Οι 
αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στο Γραφείο του Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο: α) τις 96 ώρες νυχτερινής 
υπερωριακής εργασίας και β) τις 96 ώρες εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με-
τέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμέ-
νοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 3631/131585 (5)
2η τροποποίηση της 1847/51107/26-4-2016 «Περί 

εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιο-

χές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδι-

κά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» (Β΄ 1275).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α. του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) όπως κάθε φορά 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 65 και 69,

β. 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),

γ. του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 παρ. 3 και 9 και το 
άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237),

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύστασης των Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .....» (Α΄ 114),

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

στ. της 282966/9-7-2007 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του 
ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που 
βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125),

ζ. της 4941/7-11-2011 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ της Ελλάδος 2007-2013 (Β΄ 2538),

η. της 281255/6-5-2008 απόφασης του ΥπΑΑΤ «Έγκρι-
ση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του ΝΠΙΔ με την 
επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ» (Β΄ 794),

θ. της 104/7056/21-1-2015 (Β΄ 147) απόφασης του 
ΥπΑΑΤ «Εθνικές επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικα-
σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση 
του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Β΄....) 
όπως τροποποιήθηκε με τις 1242/52354/12-5-2015 (Β΄ 
924) και 1584/66059/12-6-2015 (Β΄ 1337) όμοιες υπουρ-
γικές αποφάσεις και ισχύει,

ι. της 1847/51107/26-4-2016 (Β΄ 1275) υπουργικής 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
2213/67988/13-6-2016 (Β΄ 1938) υπουργική απόφαση.

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. του καν.(ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του καν.(ΕΚ) 
1698/2005 του Συμβουλίου,

β. του καν.(ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν.(ΕΟΚ) 
352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, 
(ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου,

γ. του καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για την κατάργηση του καν.(ΕΚ) 637/2008 και του 
καν.(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου,

δ. του καν.(ΕΕ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορι-
σμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 

user
Highlight
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αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίη-
ση του καν.(ΕΕ) 1305/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση 
του καν.(ΕΚ) 73/2009 και των καν.(ΕΕ) 1306/2013, (ΕΕ) 
1307/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά την εφαρ-
μογή τους κατά το έτος 2014,

ε. του κατ’ εξουσιοδότηση καν.(ΕΕ) 807/2014 της Επι-
τροπής για τη συμπλήρωση του καν.(ΕΕ) 1305/2013 για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και 
για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων,

στ. του κατ’ εξουσιοδότηση καν.(ΕΕ) 640/2014 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν.(ΕΕ) 1306/2013 
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πλη-
ρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμό-
ζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση,

ζ. της C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστικής 
απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμ-
ματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη 
από το ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Ότι τα φυσικά μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν 
τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές περιορίζουν τις 
επιλογές των γεωργών, αυξάνουν τα κόστη παραγωγής 
και κατ’ επέκταση μειώνουν τα εισοδήματα με συνέπεια 
να επικρατεί τάση εγκατάλειψης της γεωργικής δραστη-
ριότητας.

4. Ότι η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις 
περιοχές αυτές και ιδίως της εκτατικής γεωργίας αποτε-
λεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υπαίθρου 
και την παραγωγή αειφορικών συστημάτων.

5. Ότι για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι η στήριξη των γεωργών μέσω 
της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος ώστε να 
παραμείνει ένα ελάχιστο όριο πληθυσμού για την αξιο-
ποίηση των τοπικών φυσικών πόρων.

6. Ότι η ανωτέρω στήριξη προβλέπεται στο Μέτρο με 
κωδικό 13 και τα υπομέτρα με κωδικούς 13.1 και 13.2 
του ΠΑΑ 2014-2020.

7. Ότι το ΕΓΤΑΑ συμμετέχει στις επιλέξιμες δαπάνες 
για την εφαρμογή του Μέτρου με ποσοστό μέχρι 95%.

8. Την 1065/19-4-2016 απόφαση του ΥπΑΑΤ για το 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 
(Β΄ 1273).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ η του κρατικού 
προϋπολογισμού. Η δημόσια δαπάνη που πρόκειται να 
προκληθεί από την εφαρμογή του Μέτρου 13, θα προ-
βλεφθεί σε νέες σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

10. Την 1064/19-4-2016 απόφαση του ΥπΑΑΤ «Εκχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων στην Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Εφαρμογών ως ΕΦΔ» (Β΄ 1295).

11. Την ανάγκη αύξησης της ενίσχυσης ανά εκτάριο 
γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστη-
ριότητα εντός των ορεινών περιοχών στο ανώτατο όριο 
σχετικής μελέτης.

12. Την με αριθμ. 2961/23-11-2016 σύμφωνη γνώμη 
της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.

13. Την με αριθμ. εισερχ.3615/131405/23-11-2016 
σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζει:

Α. Την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του 
Άρθρου 7 στο σημείο Α. Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντι-
σταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές ως ακο-
λούθως:

«Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά 
εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική 
δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορί-
ζεται στο ανώτατο όριο της μελέτης για τον υπολογισμό 
του ύψους της ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές στα 125 
ευρώ ανά εκτάριο».

Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1847/51107/26-4-2016, απόφα-
ση του ΥπΑΑΤ (Β΄ 1275) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 2213/67988/13-6-2016 (Β΄ 1938) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. πράξης 399 (6)
Σύσταση Επιτροπής της πράξης του Συμβουλίου 

Νομισματικής Πολιτικής αριθμ. 77/17-12-2010.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Πράξη της 3 Νοεμβρίου 2016)

    Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 35 Α και 55 Β του καταστατικού της Τρά-

πεζας της Ελλάδος,
2. την πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 

αριθμ. 77/17-12-2010 «Έλεγχοι γνησιότητας και καταλ-
ληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου 
θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για πα-
ραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της από-
φασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 
1338/2001» (ΦΕΚ Β΄ 2007/4/24-12-2010),

3. την ανάγκη σύστασης επιτροπής αρμόδιας να επι-
βάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της 
ως άνω πράξης,

4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πρά-
ξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, συστήνουμε:

Επιτροπή της ΠΣΝΠ 77/2010, με την ακόλουθη σύν-
θεση και αρμοδιότητες:

1. Σύνθεση
Πρόεδρος: ο Υποδιοικητής, στον οποίο έχει ανατεθεί 

η εποπτεία της Διεύθυνσης Ταμείων
Μέλη: 
- ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού 

Συστήματος
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- ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευ-
όμενων Εταιρειών

- ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ταμείων
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Υποδιοικητής 

αναπληρώνεται από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
που ορίζεται κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 
του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.

Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Ταμείων οριζόμενος, μαζί με τον ανα-
πληρωτή του, από τον Διευθυντή αυτής.

2. Αρμοδιότητες
Έργο της επιτροπής είναι η επιβολή κυρώσεων σε φο-

ρείς που διαχειρίζονται μετρητά, οι οποίοι παραβιάζουν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
απόφασης ΕΚΤ/2010/14, όπως ισχύει, και της πράξης 
Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθμ. 77/2010, 
κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ταμείων.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ38384 Τεύχος Β’ 3834/29.11.2016

*02038342911160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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