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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της δήλης ημέρας συντέλεσης της
διασύνδεσης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και της ένταξής τους σε αυτό.

2

Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής Μικρής
Κλίμακας από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου
2014, στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας
και Ιθάκης.

3

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας (σβ1...ν)
στον τύπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 24 του
άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α’162) και λοιπών παραμέτρων νια τον υπολογισμό διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29
του ν. 2971/2001 (Α’285).

4

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που
υπηρετεί στη Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το χρονικό διάστημα έως
31/10/2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.43000/26431/
1580/5.6.2018 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2226/14.06.2018 (τ.Β’).

Αρ. Φύλλου 2839

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 176459
(1)
Καθορισμός της δήλης ημέρας συντέλεσης της
διασύνδεσης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και της ένταξής τους σε αυτό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 6 του
άρθρου 8 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 1
του άρθρου 62 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101).
2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.
3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει.
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5. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85), όπως
ισχύει.
6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α’ 70), όπως ισχύει.
7. Το ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4512/2018
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 5).
8. Την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011/30.04.2013 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
οικ.2262/31.01.2012 (Β΄97/31.01.2012) απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» (ΦΕΚ
Β’ 1103), όπως ισχύει.
9. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εγκρίθηκε με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ Β’ 104),
όπως ισχύει.
10. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την
57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 103), όπως ισχύει.
11. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017), όπως
ισχύει.
12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την
39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 304/2014)
13. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016)
7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 – Greece
“New operating aid scheme for the production of
electricity from RES and HECHP”.
14. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 160).
15. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) σχετικά με
το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
16. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
17. Την αριθμ. Γρ.Δ/20283/16.5.2018 επιστολή της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
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18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ως δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης του
αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Σύρου και του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Πάρου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ένταξής τους σε αυτό προσδιορίζεται η 13η Μαρτίου 2018 και ώρα 00:00.
2. Ως δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης του
αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Μυκόνου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ένταξής του σε αυτό προσδιορίζεται η 10η Μαΐου 2018 και ώρα 00:00.
3. Για κάθε ηλεκτρικό σύστημα της παρούσας, η
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., υποκαθιστά εκ του νόμου, από την 1η
ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση, τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως συμβαλλομένη στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του
άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή στις συμβάσεις
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/
2006 (Α΄ 129), ή στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης
των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του εν λόγω διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος και υπεισέρχεται στα
σχετικά συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς
περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της
σύμβασης.
Με την ένταξη των ηλεκτρικών συστημάτων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο παύουν να
ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν. και ισχύουν και
εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κωδίκων του ΕΣΜΗΕ.
Ειδικά για συμβάσεις πώλησης σταθμών ΑΠΕ στα
ηλεκτρικά συστήματα των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας που έχουν συναφθεί βάσει της αριθμ. Δ6/Φ1/
οικ.1725 (ΦΕΚ Β’148/06.02.2007) υπουργικής απόφασης
δεν ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 των συμβάσεων αυτών.
4. Η Ρ.Α.Ε. δύναται με απόφασή της, μετά από εισήγηση
του Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και
του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., να ρυθμίζει, για τη μεταβατική
περίοδο από την ηλέκτριση της διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της παρούσας με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μέχρι και
την έκδοση της παρούσας, θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση της Αγοράς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και των ηλεκτρικών συστημάτων της
παρούσας, καθώς και θέματα που αφορούν τις σχετικές
χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων.
5. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από αιολικούς
σταθμούς που βρίσκονταν σε λειτουργία (κανονική ή
δοκιμαστική) κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της υποπαραγράφου ΙΓ1 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και
συνεχίζουν να λειτουργούν στα ηλεκτρικά συστήματα
των παρ. 1 και 2 της παρούσας αποζημιώνεται, από την
πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της
ημερομηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης1 και
εφεξής, με τις τιμές των αντίστοιχων κατηγοριών για το
Διασυνδεδεμένο Σύστημα του πίνακα «β. Τιμολόγηση €/
1
Η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης είναι η
δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης.
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MWh ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς»
της υποπαραγράφου ΙΓ1 του ν. 4254/2014 (Α’ 85).
6. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που βρίσκονταν σε λειτουργία (κανονική
ή δοκιμαστική) κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
υποπαραγράφου ΙΓ1 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και συνεχίζουν να λειτουργούν στα ηλεκτρικά συστήματα των παρ.
1 και 2 της παρούσας συνεχίζει να αποζημιώνεται με τις
τιμές των αντίστοιχων κατηγοριών για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα των πινάκων της υποπαραγράφου ΙΓ1
του ν. 4254/2014 (Α’ 85).
7. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από αιολικούς
σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή
ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ5 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και
συνεχίζουν να λειτουργούν στα ηλεκτρικά συστήματα
των παρ. 1 και 2 της παρούσας αποζημιώνεται, από την
πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της
ημερομηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης και
εφεξής, με τις τιμές των κατηγοριών 1, 2 του πίνακα Α
της υποπαραγράφου ΙΓ5 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) αντίστοιχα, από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα
που έπεται της ημερομηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης (δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης).
8. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία
ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ5 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και
συνεχίζουν να λειτουργούν στα ηλεκτρικά συστήματα
των παρ. 1 και 2 της παρούσας και διασυνδέθηκαν με
το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και εντάχθηκαν σε αυτό
συνεχίζει να αποζημιώνεται με τις τιμές για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα του πίνακα της αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./
Φ1/1288/9011/30.04.13.
9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /3671/Α321
(2)
Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής Μικρής
Κλίμακας από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου
2014, στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή
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Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που
κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Α’ 24) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2, άρθρου 3 και του άρθρου
5, παρ.4 της Πράξεως.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.03.1981
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981
(Α΄203).
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981
(Α΄203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 (Α΄123) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε
άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/
1982 (Α΄114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».
5. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
6. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) που αφορά
στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) που αφορά
στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών κα Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄746) κοινή απόφαση
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
10. Την 628/Α325/05.02.2014 (Β’ 257) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από
το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».
11. Την οικ. 986/Α325/7.2.2014 (Β’ 257) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων».
12. Την οικ. 1578/Α321/21.02.2014 (Β’ 456) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και
επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης
Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την οικ. 3042/Α321/20.3.2014 (Β’
765) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
13. Την οικ/1061/Α345/05.02.2002 (Β΄163) (Ορθή επανάληψη 27.2.2002) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των
Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών-
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Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση
κτιρίων».
14. Την οικ: 6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφαση
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης
Στεγαστικής Συνδρομής».
15. Την οικ.4212/Β11/2-10-2013 (Β΄2661) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την
κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα
Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό».
16. Την 1455/ΣΤ8/20-2-2014 (B΄455) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα «Καθορισμός
ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη
μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την
έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής».
17. Την οικ.7791/Α314/24-9-2014 (Β΄2658) απόφαση
Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός Διαδικασίας
Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων,
μετά από Φυσικές Καταστροφές».
18. Το ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις».
19. To ν. 3469/2006 (Α΄131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.
20. Την οικ. 268/29.5.2017 απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 1911Β 1/6/17).
και επειδή έχουν εκδοθεί Άδειες Επισκευής Μικρής
Κλίμακας των οποίων η ισχύς έχει λήξει και οι δικαιούχοι
δεν έχουν αιτηθεί, εντός της ισχύος τους, την έκδοση
Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής Μικρής Κλίμακας, αποφασίζουμε:
Ορίζεται καταληκτική προθεσμία η 31η Δεκεμβρίου
2018, για την υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο για
έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής Μικρής Κλίμακας, στις περιπτώσεις που έχει ήδη λήξει, ή
θα λήξει μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2018, η ισχύς της
Άδειας Επισκευής Μικρής Κλίμακας, και ο δικαιούχος δεν
αιτήθηκε εντός της ισχύος αυτής την έκδοση Βεβαίωσης
Περαίωσης Εργασιών Επισκευής.
Η εν λόγω αίτηση θα υποβάλλεται στην αρμόδια
Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)
του δικαιούχου, ότι οι εργασίες επισκευής μικρής κλίμακας περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής
Μικρής Κλίμακας.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού
διαδικασιών χορήγησης της.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 2131.24/47431/18
(3)
Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας (σβ1...ν)
στον τύπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 24 του
άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α’162) και λοιπών παραμέτρων νια τον υπολογισμό διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29
του ν. 2971/2001 (Α’285).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παρ. 23 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 162),
όπως ισχύει,
β. της παρ. 1, του άρθρου 29, του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285), όπως ισχύει,
γ. του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α’35), όπως ισχύει,
δ. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως
ισχύει,
ε. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4504/2017 «Δια
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά
έργα και άλλες διατάξεις» (Α’184),
στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26),
ζ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ....»
(Α’114),
η. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).
2. Το α.π. 2800.1/92589/29-12-2017 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος υπολογισμού διοικητικού προστίμου για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001
(Α’285)
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1. Προκειμένου να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν η αναλογικότητα της κύρωσης με τη σοβαρότητα και την έκταση
της εκάστοτε παράβασης της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α’285), εφαρμόζεται από τις Λιμενικές Αρχές
ο κάτωθι τύπος για τον προσδιορισμό του ύψους του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου:
Π= ΚΠ + (Εμβ1*σβ1+...+Εμβν*σβν)*10
όπου
Π: το ποσό του προστίμου σε ευρώ με στρογγυλοποίηση στην επόμενη εκατοντάδα
ΚΠ: το κατώτατο πρόστιμο, που προσδιορίζεται σε χίλια τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(1.467,35) ευρώ,
Εμβ1...ν: τα εμβαδά σε τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών που έχουν μεταβληθεί/αλλοιωθεί/τροποποιηθεί/
κατασκευασθεί
σβ1...ν: συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν στα ανωτέρω εμβαδά, οι οποίοι προσδιορίζονται αναλόγως
του είδους της εκάστοτε παράνομης επέμβασης.
2. Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται ενδεικτικά αυθαίρετα έργα/επεμβάσεις που συνήθως διαπιστώνονται,
ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, με τους αντίστοιχους συντελεστές
βαρύτητας (σβ).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Περιγραφή Παρέμβασης (ενδεικτικά)
1. Μικροεπεμβάσεις/επισκευή έργων
- Μετακίνηση/λήψη άμμου ή λίθων
Μικρού μεγέθους αλλοίωση εδά- - Πλωτά φράγματα
φους, πυθμένα ή θαλασσίου χώρου - Ναύδετα
- Πινακίδες
- Δέστρες
- Απλή εναπόθεση κατασκευών χωρίς
στερέωση (πχ. ξύλινο δάπεδο/ διάδρομος ή τοποθέτηση πλακών χωρίς
συνδετικό με το έδαφος υλικό)
- Κοπή δένδρων, αλλοίωση βλάστησης
- Έργα κοινής ωφέλειας από δημόσιο
φορέα (επείγοντος χαρακτήρα)
- Επισκευή λιμενικών έργων
- Επισκευή υφιστάμενων κατασκευών

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σβ)

2

- Πλωτή εξέδρα
- Περίφραξη
- Πλακόστρωση με συνδετικό με το
έδαφος υλικό
2. Επεμβάσεις εύκολα αναστρέψιμες
- Ξύλινο δάπεδο στερεωμένο στο
έδαφος
Ελαφριές κατασκευές
-Σκίαστρα/στέγαστρα
συνήθως από
- Γέφυρα
ξύλο ή μέταλλο
- Εξέδρα
- Κλίμακα
-Τοποθέτηση αγωγών
-Λυόμενο κτίσμα/isobox

3

3. Επεμβάσεις δύσκολα
αναστρέψιμες
α. Κατασκευές μονίμου
φύσεως συνήθως από
σκυρόδεμα
β. Καταστροφή νόμιμα
υφιστάμενων έργων

- Τοιχίο αντιστήριξης/μάντρα
- Γλίστρα σκαφών
- Βάση σκυροδέματος
- Kτίρια/Ανωδομές
- Πρόκληση βλάβης/κατεδάφιση σε
νόμιμα υφιστάμενη υποδομή

5

4. Επεμβάσεις μη αναστρέψιμες
α. Προσχώσεις και έργα στο
θαλάσσιο χώρο
β. Σοβαρή αλλοίωση παράκτιου
περιβάλλοντος

- Πρόσχωση (μπάζωμα)
- Κυματοθραύστης
- Προβλήτας/Μώλος
- Κρηπιδότοιχος

6
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3. Αυθαίρετα έργα/επεμβάσεις/μεταβολές που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, ταξινομούνται
σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών, κατά την κρίση του
Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής. Η δενδροφύτευση
και εν γένει η φύτευση δεν θεωρείται αλλοίωση, εφόσον
δεν αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου.
Άρθρο 2
Ειδικές Περιπτώσεις Διπλασιασμού Προστίμου
1. Σε περίπτωση τέλεσης της παράβασης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (εντεταγμένη στο δίκτυο
NATURA 2000), το διοικητικό πρόστιμο, που προσδιορίζεται βάσει του προηγούμενου άρθρου διπλασιάζεται.
2. Το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται ομοίως σε
περίπτωση υποτροπής του υπαίτιου παραβάτη. Υποτροπή εκδηλώνεται στην περίπτωση διάπραξης νέας
παράβασης από τον υπαίτιο, μετά από προηγούμενη
επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του για μία
ή περισσότερες παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29
του ν. 2971/2001 (Α’285). Σε κάθε περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι συντρέχει περίπτωση υποτροπής, θα πρέπει
η τέλεση της νέας παράβασης να έπεται χρονικά της
ημερομηνίας επίδοσης της προηγούμενης απόφασης
επιβολής διοικητικού προστίμου σε βάρος του, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η εμμονή του υπαιτίου στην
παραβατική συμπεριφορά και η μη προσαρμογή του
προς τις επιταγές της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που
η παράβαση συνδέεται με νομικό πρόσωπο, τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου του δεν επηρεάζει την
υποτροπή.
3. Τυχόν αναίρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα
τμήματος αιγιαλού, παραλίας (εφόσον αυτή έχει καταστεί κοινόχρηστη), θαλάσσιου χώρου ή ζώνης λιμένα,
από οποιαδήποτε κατασκευή εμποδίζει την ελεύθερη
και ακώλυτη πρόσβαση (π.χ. περίφραξη περιμετρικά
χώρου, δημιουργία αυτόνομου περίκλειστου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ), συντελεί στο
διπλασιασμό του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου.
Άρθρο 3
Αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής
Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό του υπαιτίου συνιστά ελαφρυντική περίπτωση. Η εν λόγω αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής αποδεικνύεται με τη σύνταξη έκθεσης
αυτοψίας είτε της Υπηρεσίας που αρχικά κατέγραψε/
αποτύπωσε τις παράνομες κατασκευές, είτε της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Ο χρόνος περάτωσης της διοικητικής διαδικασίας από τη Λιμενική Αρχή δε θα πρέπει
να εξαρτάται από την τυχόν πρόθεση του παραβάτη να
αποκαταστήσει το χώρο στην πρότερη του κατάσταση.
Σε περίπτωση πλήρους αποκατάστασης της γενόμενης
μεταβολής, το προσδιορισθέν πρόστιμο μειώνεται σε
χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€), δηλ. στο κατώτατο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο (ΚΠ) στρογγυλοποιημένο στην επόμενη εκατοντάδα, εκτός και αν ο
υπαίτιος είναι υπότροπος, οπότε στην περίπτωση αυτή
επιβάλλεται πρόστιμο μειωμένο, κατά την κρίση του
Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.
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Άρθρο 4
Ανώτατα όρια προστίμου
Σε περίπτωση που το προσδιορισθέν πρόστιμο υπερβαίνει το όριο δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής, ήτοι
είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και
τρία λεπτά (29.347,03€), τότε το πρόστιμο επιβάλλεται
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ύστερα από πρόταση της οικείας Λιμενικής Αρχής. Ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιβάλλει πρόστιμα ύψους μέχρι διακοσίων ενενήντα τριών
χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα
λεπτών (293.470,29€), ενώ σε περιπτώσεις που εκ των
παρανόμων προσχώσεων προκαλείται ευρείας έκτασης
οικολογική καταστροφή λόγω τοξικότητας των υλικών
της πρόσχωσης, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να
ανέλθει μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ογδόντα έξι
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα επτά
λεπτών (586.940,57€).
Άρθρο 5
Έσοδα προστίμου
Τα έσοδα από την είσπραξη του προστίμου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Συγκεκριμένα βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στον κωδικό αριθμό
εσόδων (ΚΑΕ) προϋπολογισμού 3519, περιέρχονται στο
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό αυτού «ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ», ενώ ποσοστό 3% από
το επιβληθέν πρόστιμο αποδίδεται κατά την είσπραξη
στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) στον ΚΑΕ 82526, όπως καθορίστηκε με
την αριθμ. 2441.1/05/02/15-05-2002 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 649).
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1096917 ΕΞ2018
(4)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που
υπηρετεί στη Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το χρονικό διάστημα έως
31/10/2018.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 1 - 43) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
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Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).
2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, περίπτωση γ’, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τον άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.
3. Το ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’176)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 3205/2003 (Α’297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την από 31-12-2011 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο
του ν. 4047/2012 (Α’ 31).
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).
8. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τις
αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1114121 ΕΞ 2017/31-07-2017 (ΦΕΚ Β’
2681), Δ.ΟΡΓ.Α. 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ Β’
3861) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017/22-12-2017 (ΦΕΚ
Β’ 4700).
9. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ
Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1066066 ΕΞ 2017/
03-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1632), Δ.ΟΡΓ.Α. 1115198 ΕΞ 2017/
28-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1166711
ΕΞ 2017/13-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 3970).
10. Το π.δ. 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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12. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’130 και
Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και την Δ6Α
1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β’2417) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του αρθ. 41 του
ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύουν.
13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν στη Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
της Α.Α.Δ.Ε. όπως τεκμηριώνεται στο με αριθμ. Α.Τ.Υ.Ε.
Α.Α.Δ.Ε. 1083826 ΕΞ 2018/4-6-2018 έγγραφο.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 33.330,00 € σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0511, σύμφωνα
με την με αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1091382/14-6-2018
ΕΞ2018 (ΑΔΑ: Ψ02Ζ46ΜΠ3Ζ-ΤΣΧ) απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων που υπηρετούν
στη Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως 31/10/2018, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα πέντε (5.555)
ώρες και συνολική δαπάνη έως τριάντα τρεις χιλ. τριακόσια τριάντα ευρώ (33.330,00 €) για ογδόντα εννιά (89)
υπαλλήλους της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
της Α.Α.Δ.Ε. στον Ειδ. Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0511, για
τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης
έως 31/10/2018.
Η κατανομή των ωρών κατά μήνα και ανά Υπηρεσία
θα γίνεται με απόφαση του Γενικού Δ/ντη. Η συγκρότηση
συνεργείων υπερωριακής εργασίας κ.λπ. και η περιγραφή
των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν
θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου εκάστης Δ/
νσης ή Αυτοτελούς τμήματος, ο οποίος θα βεβαιώνει και
την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας.
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες
απογευματινής υπερωριακής εργασίας. Στην ανωτέρω
υπερωριακή εργασία, μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του
ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με
την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην Φ.43000/26431/1580/5.6.2018 απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2226/14.06.2018 (τ.Β’), στη σελίδα 23939, στο
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στοιχείο 10 του προοιμίου, μετά τις λέξεις «... σε βάρος
των πιστώσεων» και πριν τις λέξεις «του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών φορέων», οι λέξεις «του ΚΑ.Ε.
2632», διαγράφονται.
(Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
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