
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμο-
σμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

2 Σύσταση - Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας 
Αποδήμου Ελληνισμού.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3154οικ./22.1.2014 
(Β΄ 174) απόφασης περί καθορισμού θέσεων ερ-
γασίας κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης 
Χαλκίδας.

4 Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις 
(4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

5 Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στον 
υπάλληλο της ΥΠΑ με Β΄ βαθμό Δημήτριο Σίμο 
κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΣΠΥΡΙΔΑΚΟ 
Λεωνίδα του Ευαγγέλου τριακοσίων εβδομήντα 
(370) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για το ΠΛΣ 312 
του Λιμεναρχείου Θήρας.

7 Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλή-
σεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκα-
τεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκατα-
στάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε 
προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

8 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Στατιστικών 
Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για 
το μήνα Δεκέμβριο 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 192732/Ζ1 (1)
Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμο-

σμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις διατά-

ξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

2. Tο π.δ. 169/2006 «Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας» (Α΄ 181).

3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 66/26.7.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ιδρύματος (συνε-
δρίαση 125/16.5.2018).

5. Το αριθμ. 136447/Ζ1/16.8.2018 έγγραφο προς την 
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

6. Το αριθμ. 136448/Ζ1/16.8.2018 έγγραφο προς τo 
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η 
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή 
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ..

8. Το με αριθμ. πρωτ. 273/Υ1/10.7.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουρ-
γού, με θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων.

9. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/452/177605/Β1/23.10.2018 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην απο-
νομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα 
του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 3270 (2)
Σύσταση - Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας 

Αποδήμου Ελληνισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανι-

σμού του ΥΠΕΞ» (ΦΕΚ 117 Α΄),
β) του π.δ. 104/1983 «Αρμοδιότητες της ΓΓΑΕ» (ΦΕΚ 

49 Α΄),
γ) του π.δ. 122/2003 «Οργάνωση Υπηρεσιών της ΓΓΑΕ» 

(ΦΕΚ 107 Α΄),
δ) του άρθρου 31 του ν. 3259/2004 σχετικά με την κα-

τάργηση της θέσης Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμ-
ματεία Αποδήμου Ελληνισμού (ΦΕΚ 149 Α΄),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄),

στ) του π.δ. 95/20.10.2018 «Διορισμός Αλέξη Τσίπρα 
ως Υπουργού Εξωτερικών» (ΦΕΚ 182 Α΄),

ζ) της υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-60921/31.10.2018 απόφα-
σης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερι-
κών Τέρενς - Σπένσερ - Νικολάου Κουίκ» (ΦΕΚ 4896 Β΄),

η) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-

λήλων Ν.Π.Δ.Δ.», άρθρo 86 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016,

θ) των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 3839/2010 «Σύστημα 
επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντι-
κειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51),

ι) του άρθρου 121 παρ. 3 του ν. 4549/2018 σχετικά με 
την σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΦΕΚ Α΄ 105).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/
31.5.2018 εγκύκλιο «Έκδοση προκηρύξεων για την πλή-
ρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουρ-
γείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊστα-
μένων (ΣΕΠ)» και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/
οικ.26024/18.7.2018 εγκύκλιο «Απαιτούμενες ενέργειες 
της Διοίκησης στο πλαίσιο των προκηρύξεων για την 
πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των 
Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΣΕΠ)».

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

1. Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελλη-
νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών Συμβούλιο Επιλογής 
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για α) την 
επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή εν-
διάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου 
οργανικής μονάδας και β) τη διεξαγωγή των δομημένων 
συνεντεύξεων του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 για την 
επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικής μονάδας.

2. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι πεντα-
μελές (5μελές) και αποτελείται από:

α. Τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απο-
δήμου Ελληνισμού

β. Ένα Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλου Δημό-
σιου φορέα (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

γ. Ένα (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και 

δ. Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π. 
Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, 

με τον αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος της Γενικής 
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού κατηγορίας ΠΕ με 
βαθμό Α΄.

3. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμέ-
νων ορίζεται ένα από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Τα μέλη 
του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζονται με 
ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την 
ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Η θητεία των μελών του 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων είναι τριετής (3).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018 

Ο Υφυπουργός

ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
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Αριθμ. 83145 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3154οικ./22.1.2014 

(Β΄ 174) απόφασης περί καθορισμού θέσεων ερ-

γασίας κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης 

Χαλκίδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 40, 41 και 43 του ν. 2776/1999 «Σωφρο-

νιστικός Κώδικας» (Α΄ 291), όπως ισχύει και
β) του π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός 

ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή 
απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97), όπως 
ισχύει,

γ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).

2. Την με αριθμ. 22631 οικ./26.4.2018 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα-
φής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου, στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 
Πολιτικής, στον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπη-
ρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και στους 
Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής, στην Πρόεδρο, 
στους Γενικούς Συντονιστές και στον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, καθώς και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου.» (Β΄ 1450).

3. Την με αριθμ. πρωτ. 3154οικ./22.1.2014 απόφαση 
(ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩ-ΓΨΔ/ΦΕΚ Β’ 174/30.1.2014).

4. Τo αριθμ. 79/26.9.2018 πρακτικό του Συμβουλίου 
Εργασίας Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης 
Χαλκίδας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3154οικ./22.1.2014 
(Β΄ 174) απόφαση και αυξάνουμε κατά τέσσερις (4) τις 
θέσεις εργασίας των κρατουμένων στο Στρωματοποιείο - 
Υφαντουργείο του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας.

Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία 
στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογι-
σμό ημερών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προ-
ϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του π.δ. 107/2001 
(ΦΕΚ Α΄ 97) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής 
καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση 
σε προγράμματα ή σπουδές» όπως ισχύει, καθώς και 
το παρεχόμενο ως δώρημα ποσό που καθορίζεται με 
την υπ’ αριθμ. 76305/11.8.1993 υπουργική απόφαση και 
προσαρμόστηκε με την υπ’ αριθμ. 187233οικ./4.12.2013, 
ομοία, με την υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ 
κατά του κινδύνου ατυχήματος.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 3154οικ./22.1.2014 
(Β΄ 174) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,12 Νοεμβρίου 2018 

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Καταστημάτων Κράτησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΥΑ/ 
ΤΔΑΔΕΦ/573249/22749/4004/397 (4)
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ει-

δικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ανα-

γκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασι-

λίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) 

μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 

άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του 

ν.  3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009), «Αναμόρφωση συ-
στήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ-
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το εδάφιο 2, της υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου 
Πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου [...] Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(ΦΕΚ 222 Α΄).

4. Το άρθρο 8 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52 
παρ. 2 περ. ια υποπερ. αα (ΦΕΚ 98 Α΄),

β) του π.δ. 19/1991 «Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου» 
(ΦΕΚ 7 Α΄),

γ) του π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονο-
δρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (ΦΕΚ 220 Α΄) 
και ειδικότερα το άρθρο 11.

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης [...] Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
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κής Διακυβέρνησης [...] Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 
208 Α΄).

8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α΄).

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

10. Το π.δ. 88/2018 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

11. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

12. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672 Β΄).

13. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/453164/
18676/2984/258/18.9.2018 αίτημα του Υφυπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού προς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, έτους 2018-2019.

14. Το υπ’ αριθμ. 2/67937/21.9.2018 έγγραφο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσλη-
ψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα έτη 
2018-2019 στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

15. Την αριθμ. 14698/2.10.2013 θετική γνωμοδότηση 
του ΑΣΕΠ περί πρόσληψης προσωπικού για εποχικές ανά-
γκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

16. Την αριθμ. πρωτ. ΑΣΕΠ 18654/28.7.2014 βεβαίωση 
του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του 
Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ 
Ιατρών.

17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/507657/
26016/5062/30.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-

θορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονο-
δρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια 
έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 
Ω82Ξ4653Π4-ΔΕ3 ΦΕΚ Β΄ 4289).

18. Το υπ’ αριθμ. 255/21.8.2018 έγγραφο της Επιτρο-
πής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βασιλίτσας με το οποίο μας διαβιβάζεται η αιτιολογική 
έκθεση και το αίτημά τους για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού χειμερινής περιόδου 2018-2019, καθώς και 
το απόσπασμα πρακτικού της 13ης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Διοίκησης της 20.7.2018.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, συνολικού 
ύψους 68.000 € περίπου, η οποία ανέρχεται για κάθε 
μήνα στο ποσό των 17.000 € περίπου και θα καλυφθεί 
από ίδια έσοδα του φορέα.

20. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/
418344/26950/4734/1073/7.9.2018 εισήγηση ΓΔΟΥ, απο-
φασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών ανα-
γκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», 
απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
έως 4 μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και της παρ. 8, του 
άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει και καθορίζου-
με για το έτος 2018-2019 τον αριθμό του προσωπικού 
κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω 
αναγκών ως ακολούθως:

Α. Εποχικό προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1

ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 10

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 15

Β. Εποχικό προσωπικό με σύναψη σύμβασης έργου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
(ειδικότητα Γενικής Ιατρικής)

Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/29662 /13463 (5)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στον 
υπάλληλο της ΥΠΑ με Β΄ βαθμό Δημήτριο Σίμο 
κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤAΦOΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ Α΄/238/

7.11.1970) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μετα-
φορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώ-
σεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ», όπως 
ισχύει και ιδίως του άρθρου 18 παρ. 2 αυτού.

β. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄/26) όπως 
ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄/18) περί «Ανα-
διοργάνωσης της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4146/2013 «Δια-
μόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις 
στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄/90).

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 
Α΄/188) περί «Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 
Αναδιάρθρωσης της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» σε συν-
δυασμό με αυτές της παρ. 20 του άρθρου 43 «Ρύθμιση 
Ειδικών Θεμάτων» του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄/156/27.8.2018).

στ. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α΄/28/1.2.1989) 
περί «Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως 
ισχύει.

ζ. Τις διατάξεις των π.δ. 123, 124 και 125/2016 (ΦΕΚ 
Α΄/208, 209 και 210/2016 αντιστοίχως) «Ανασύσταση και 
μετονομασία Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων», «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
αντιστοίχως, στο μέρος τους που δεν τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις των π.δ. 87 και 88/2018 (ΦΕΚ Α΄/160) 
περί της αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών και του διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών αντιστοίχως.

η. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας 
απόφασης οι με τον ν. 4427/2016 όπως ισχύει και τα 
π.δ. 84/2018 και 85/2018 θεσμοθετημένες υπηρεσίες, 
ήτοι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη 
θέση της ΥΠΑ, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

θ. Το από 23.10.2017 υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ4/1647 
υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κανονιστικής 
Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

ι. Τη σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του 
πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού 

της ΥΠΑ, όπως αυτή διατυπώθηκε στην 29η πράξη της 
9ης Συνεδρίασης της 23ης Οκτωβρίου 2018 του οργά-
νου και αποτυπώθηκε στο Πρακτικό αυτής (Απόσπασμα 
Πρακτικού 5μελές ΥΣ/ΥΠΑ/Ε.32/25.10.2018).

ια. Την παρ. 2.17 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2105/
1.8.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και 
λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της 
ΥΠΑ (ΦΕΚ Β΄/2230/14.8.2014) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, αποφασίζουμε:

Απονέμουμε έπαινο ως ηθική αμοιβή στον υπάλληλο 
με Β΄ βαθμό Δημήτριο Σίμο του Γεωργίου κλάδου ΠΕ2 
Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας για την υπ’ αυτού γενομένη κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας και μη επιβαλλομένη εκ των 
καθηκόντων του εξαιρετική πράξη της ανάπτυξης λογι-
σμικού συστήματος με την ονομασία «Drone Aware GR» 
εργασθείς προς τούτο αυτοβούλως και παραλλήλως των 
κύριων καθηκόντων του και πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου απασχόλησής του και διαθέσας αυτό αφιλο-
κερδώς προς χρήση από την υπηρεσία.

Το αξιολογηθέν και επισήμως εγκεκριμένο από την 
ΥΠΑ πνευματικό τούτο έργο του τιμώμενου υπαλλήλου, 
επελέγη να αποτελεί το αυτοτελές λειτουργικό μέρος 
ήτοι τη λογισμική μονάδα πληροφοριών πτήσεων του 
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του Κανο-
νισμού Πτήσεων για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ-Drones) στην ελληνική επικράτεια. 
Η άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως του Δημοσίου και επ’ 
ωφελεία αυτού θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του εν 
λόγω έργου και η επί το ειδικότερο αναμφίβολη συμβολή 
του στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας πλήρως επαρκούν και 
αβιάστως προσδίδουν το χαρακτηριστικό του εξαιρετι-
κού της πράξεως καθισταμένης αυτής παράδειγμα προς 
μίμηση για το λοιπό προσωπικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ν’ ανακοινωθεί δι’ εγκυκλίου σε όλες τις 
οργανικές μονάδες της ΥΠΑ και μερίμνει του Τμήματος 
Κατάστασης Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού 
να καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.

Ελληνικό, 13 Νοεμβρίου 2018 

Με εντολή Υπουργού
Ο Διοικητής
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΣΠΥΡΙΔΑΚΟ 

Λεωνίδα του Ευαγγέλου τριακοσίων εβδομήντα 

(370) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για το ΠΛΣ 312 

του Λιμεναρχείου Θήρας.

Με την 2824.76/83870/2018/ 12 Νοεμβρίου 2018 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
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λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν 
με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρ-
θρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η από 16.7.2018 υπεύθυνη δήλωση - πρόθεση δωρεάς 
του ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ Λεωνίδα του Ευαγγέλου, τριακοσίων 
εβδομήντα (370) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για το ΠΛΣ 
312 του Λιμεναρχείου Θήρας, συνολικής αξίας επτακο-
σίων δεκαεπτά ευρώ (717 €).

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ: 1208 (7)
Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλή-

σεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκα-

τεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκατα-

στάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε 

προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 

αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 

20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύουν, μετά την αντι-
κατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240) και του 
άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντίστοιχα και την 
από 7/11/2018 πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Τις διατάξεις της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.
1166/2018 (Β΄ 3603) «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλ-
λου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση 
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.».

3. Τις διατάξεις της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
ΠΟΛ1195/2018 (B΄ 4861) «Προδιαγραφές αναβάθμισης- 
ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και 
των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που 
λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πω-
λητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγρα-
ερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με 
πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου».

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

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

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλο-
γή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-

νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

7. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

8. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(94 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

10. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδο-
μένων των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων από 
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες στα πρατήρια καυσί-
μων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης 
και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου σε πρατήρια, για την παρακολούθηση των συναλ-
λαγών, που διενεργούν οι εν λόγω οντότητες, σε βάση 
δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για την υλοποίηση των οριζομένων στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, όπως 
ισχύει, ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, το περιεχόμενο, 
τον χρόνο της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων και 
λοιπά θέματα ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής - περιεχόμενο υποχρέωσης

Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την 
εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πε-
τρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραε-
ρίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υπο-
χρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα 
δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων 
με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014:

α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής 
πώλησης (τιμολόγια):

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
ε) Είδος καυσίμου
στ) Ποσότητα καυσίμου
ζ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώ-
λησης για λιανική πώληση αγαθών:

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Μικτή αξία πώλησης
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Άρθρο 2
Χρόνος διαβίβασης

Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλή-
σεων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, διαβι-
βάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και 
για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με 
το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια 
βάση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοι-
νωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομέ-
νων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην 
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1166/2018 (Β΄ 3603).

Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018 

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 8893/A1-7853 (8)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Στατιστικών 

Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

για το μήνα Δεκέμβριο 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/9.3.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του με αριθμ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/

28.8.2012) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

2. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-

ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις τω υπαλλήλων του Δημο-
σίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 
(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

4. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορι-
σμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016.

5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Στατι-
στικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
το προσωπικό της Υ.Σ.Ν Χίου, λόγω εκτάκτων και επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα για τη 
συλλογή των ερωτηματολογίων δύο (2) μονάδων με 12 
νοικοκυριά, απαραίτητων για τη διενέργεια της έρευνας 
ΕΟΠ στο Δήμο Χίου.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 4702/Α2-3088/12.6.2018 και 
αριθμό καταχώρησης Α/Α 355.1 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων πε-
ντακοσίων είκοσι ευρώ (191.520,00 €) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του τακτικού 
προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικ. έτους 2018 στον ΚΑΕ 
0261.00, για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ-
λήλων των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και του Αυτοτελούς 
Γραφείου Προέδρου για τους μήνες από Ιούλιο έως και 
Δεκέμβριο 2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόλη-
ση για το μήνα Δεκέμβριο 2018, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αμοιβή, για έναν (1) υπάλληλο της Υ.Σ.Ν 
Χίου. 

Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλη-
σης, ορίζονται μέχρι είκοσι (20) το μήνα, για τον υπάλλη-
λο της παραπάνω Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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*02052592311180008*

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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