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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

2

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω, για το έτος 2018.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Sabir Usan του Mnir.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Muhammad ή Mohammad Arsid
του Gala Ali.

5

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Mohammed Ansar του Mohammad
Asghar.

6

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στους Zafar Iqbal του Muhammad Ramzan
και Javaid Iqbal του Muhammad Ramzan.

7

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Hanip Baharudin του Hasan.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 168364/2066
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή
αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

Αρ. Φύλλου 1354

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την αριθ. 2877/2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄)
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.».
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμό Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθ. Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β΄3722).
7. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/27228/7771 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄) «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
12. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας -Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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13. Τις διατάξεις του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄), άρθρο
21 «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία».
14.Τις διατάξεις του άρθρου 41 ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».
15. Την με αρ. πρ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.
4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων 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 (ΦΕΚ 314 Α΄) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις».
16. Τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο
δ του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 769 Β΄) απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη προστέθηκε με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/1492/11.02.2013
(ΦΕΚ 388 Β΄) τροποποιητική υπουργική απόφαση.
17. Το υπ΄ αριθ. 2/88864/0022/18.01.2013 έγγραφο
του Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ΄
αριθ. 178589/4847/ 6-12-2012 δικού μας εγγράφου.
18. Τις διατάξεις των Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α΄),
136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄), 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄),
139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄), 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄), 142/2010
(ΦΕΚ 235 Α΄), 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄) περί «Οργανισμών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
19. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και
τις διοικητικές - διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν
σε εφαρμογή αυτών.
20. Την αριθ. 133.3/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου «Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2018» και
σχεδίου της σχετικής Υπουργικής Απόφασης» (ΑΔΑ:
6Υ9Θ46Ψ844-ΔΘΦ).
21. Την αριθ. 774/02.03.2018 απόφαση Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2018» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018» (ΑΔΑ: 65ΧΛ46Ψ844-ΗΞΠ).
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.430.140 €, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτους 2018 σύμφωνα με τις
υπ΄ αριθ. 805/05.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΛΠ46Ψ844-5ΑΣ) και
807/05.03.2018 (ΑΔΑ: ΨΔΖ146Ψ844-Η44) Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης.
23. Το γεγονός ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης
των μέτρων αυτών είναι πολλάκις μικρότερο της βλάβης

Τεύχος Β’ 1354/19.04.2018

που προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της χώρας
και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και την εργασία προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες
ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα
υλοποιηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και την Γενική Διεύθυνση
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, με προϋπολογισμό
1.430.140 €.
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του
φαινομένου της παράνομης υλοτομίας και της παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων με τη συνεχή
κι αδιάλειπτη παρουσία των δασικών υπαλλήλων στο
δασικό χώρο καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ώρου και
τη διενέργεια ελέγχων μέσα και έξω από αυτόν με τη
συγκρότηση συνεργείων και περιπόλων καθώς και τη
στελέχωση επιτελικών οργάνων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, τις διατάξεις
του ν. 998/1979 και τα άρθρα 1 και 3 του π.δ. 242/1993
(ΦΕΚ 107 Α΄).
ΑΡΘΡΟ 2
Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις), θα παρέχεται από τους κλάδους του
υπηρετούντος προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες που
αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας
κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών
Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων
ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».
ΑΡΘΡΟ 3
Διάρκεια προγράμματοςκαθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας
1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για μέχρι
13 εβδομάδες εντός του έτους 2018 (συνεχόμενες ή
διακεκομμένες).
2. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των
συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 83.880 ώρες, από τις οποίες,
55.920 ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία
και 27.960 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
σε 53.560 ώρες.
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3. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα
και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο δεν
μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Αποζημίωση για
εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίουΑποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 4
Εφαρμογή του προγράμματος
Η ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία θα παρέχεται στις
έδρες των υπηρεσιών (Γενικές Διευθύνσεις Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων, Διευθύνσεις Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών, Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία,
Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, Δασαρχεία), καθώς και στις περιοχές ευθύνης των ανωτέρω υπηρεσιών,
όλες τις ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος
που θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της
υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας, οι οποίοι:
i. Θα συντάσσουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συγκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα
περίπολα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αναλυτική
εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
ii. Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή
τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή
συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λπ. Για τη Γενική
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, τόσο η
απόφαση συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας στην οποία θα περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα
επιφυλακής στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), όσο και το πρόγραμμα περιπόλων και
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ειδικών εντολών μετακινήσεων, θα εκδοθούν από τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 5
Δαπάνη
Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω
ωρών για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών
που θα απασχοληθούν τόσο με την παροχή εργασίας
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής όσο
και υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του εν λόγω προγράμματος, σε 24ωρη βάση, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2018,
ως ακολούθως: σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 137.440
ώρες, από τις οποίες α) 55.920 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 391.440,00
€ και 27.960 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 251.640
€ και β) 53.560 ώρες για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται
και σε απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού
160.680 €.
Για την υποστήριξη των μέτρων, η κάθε υπηρεσία
που εμπλέκεται σε αυτά, χρηματοδοτείται επιπλέον για
το διάστημα των 13 εβδομάδων για την κάλυψη του
κόστους καυσίμων μέχρι του ποσού των 70.500 € και
για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων
και των ειδικών εντολών μετακινήσεων των περιπόλων
μέχρι του ποσού των 555.880 €.
Η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων ανά οργανική
μονάδα θα εμφανίζεται σε παράρτημα που θα συνοδεύει
τις οδηγίες που θα εκδοθούν από τη Γενική Διεύθυνση
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις συνολικές πιστώσεις που κατανέμονται κατά Περιφέρεια,
όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα του παραρτήματος που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 6
Ισχύς - δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας κατανομής πιστώσεων ανά Περιφέρεια για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
α/α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ
ΕΝΤΟΛΩΝ
(Κυριακές και
(Απογευματινές)
εξαιρέσιμες)
1
Κεντρικής Μακεδονίας
64.947,45
65.207,04
87.714,41
2 Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
39.495,28
41.887,74
56.941,76
3
Ηπείρου
24.551,21
25.941,44
35.240,05
4
Δυτικής Μακεδονίας
17.528,12
21.560,77
30.059,26

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

11.253,86
6.791,39
4.440,58
3.572,33
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας
Δυτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων
Αττικής
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
Γεν. Διεύθυνση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος
ΣΥΝΟΛΟ:
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49.168,27
44.659,09
38.001,24
37.913,69
5.378,00
27.519,81
7.849,12
9.921,70
18.067,02

49.338,77
47.367,76
39.647,50
40.966,03
7.202,68
25.370,55
10.512,20
11.134,30
22.043,22

66.361,99
64.392,11
53.730,92
55.879,53
10.169,54
33.525,35
14.842,27
15.290,21
30.692,60

8.872,33
8.121,74
6.927,97
6.821,83
1.200,45
4.967,31
1.752,03
2.071,14
3.707,04

6.440,00

4.140,00

1.040,00

0,00

391.440,00

412.320,00

555.880,00

70.500,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 19554
(2)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω, για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ii. του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
iii. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄)
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017
(ΦΕΚ 110/Α΄).
iν. των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την 14192/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.
3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9

της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
4. Το 37500/22.12.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το 324/20.02.2018 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου
Κω., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας
και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, για το έτος 2018,
ως εξής:
ΑΙΡΕΤΟΙ- ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανώτατο
όριο ημεΑ/Α
ΑΞΙΩΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ρών κατ'
έτος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1
40
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩ
Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ20
2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩ
ΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1
2
3
4

ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Ανώτατο
όριο ημερών κατ'
έτος
20
40
20
20
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5
6
7

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ

20
20
40

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
6.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2018, όπου υπάρχουν
εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω κωδικούς:
Κ. Α. Ε.

ΠΟΣΟ

ΤΙΤΛΟΣ
Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση
02.00.6421 2.000,00 €
μετακινούμενων
Προέδρου, Αντιπροέδρου
και μελών Δ.Σ.
Οδοιπορικά έξοδα και
02.00.6422 2.000,00 € αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού
02.00.6424 2.000,00 €
για το προσωπικό
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

14855

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Muhammad ή Mohammad Arsid
του Gala Ali.
Δυνάμει της 187/15/2018 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε,
την 28-03-2018, κατά τις διατάξεις των αρθ.142 παρ. 2
και 155 του ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή
παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε σε βάρος του Muhammad ή Mohammad Arsid του Gala Ali και
της Zabata Beun, γεν. 10-03-1968 στο Πακιστάν, πρώην
κατοίκου Ίλιου Αττικής, οδού Δήμητρας αρ.14 και νυν
αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 118390691, πολλαπλό τέλος ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ευρώ και
εβδομήντα έξι λεπτών (44.060,76) €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την
είσπραξή του σε Τ. Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Sabir Usan του Mnir.

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Mohammed Ansar του Mohammad
Asghar

Δυνάμει της 206/15/2018 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε, την
02-04-2018, κατά τις διατάξεις των αρθ.142 παρ. 2 και 155
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε σε βάρος του
Sabir Usan του Mnir και της Fiza, γεν. την 01.01.1985 στο
Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Μπελογιάννη αρ. 62, στην
Νίκαια Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ
165911909, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00) €), ήτοι το ελάχιστο των αναλογούντων
στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν.2960/2001.
Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξή του σε
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δυνάμει της 286/14/2018 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε,
την 02-04-2018, κατά τις διατάξεις των αρθ.142 παρ. 2
και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε
σε βάρος του Mohammed Ansar του Mohammad Asghar
και της Shamsu Nasar, γεν. την 15.05.1981 στο Πακιστάν,
πρώην κατ. οδού Κ. Παλαμά αρ. 15, στο Αιγάλεω Αττικής
και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 154318094, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)
€), ήτοι το ελάχιστο των αναλογούντων στα υπό κρίση
καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό
υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.ΠΑ. (2,4%)
σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος

Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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(6)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στους Zafar Iqbal του Muhammad Ramzan
και Javaid Iqbal του Muhammad Ramzan.
Δυνάμει της 77/12/2018 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 28-03-2018 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 παρ. 2
και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 1 και 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και
τεσσάρων λεπτών (3.173,04 €), ήτοι το τριπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/
2001 το οποίο υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου σε βάρος των :
1. Zafar Iqbal του Muhammad Ramzan και της Salma
Bibi, γεν. την 04.02.1974 στο Πακιστάν, πρώην κατοίκου
Αθηνών, οδού Φυλής αρ.212 και νυν αγνώστου διαμονής,
με ΑΦΜ 067395430, επιμερίστηκε ποσό χιλίων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.586,52€).
2. Javaid Iqbal του Muhammad Ramzan και της Salma
Bibi, γεν. την 10.05.1976 στο Πακιστάν, πρώην κατοίκου
Αθηνών, οδού Χωματιανού αρ. 11-15 και νυν αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 124761345, επιμερίστηκε ποσό χιλίων
πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(1.586,52€).
Οι παραβάτες κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξή του
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου.
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Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση στον Hanip Baharudin του Hasan.
Δυνάμει της 428/12/2018 Καταλογιστικής Πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε, την 02-04-2018, κατά τις διατάξεις των αρθ.142
παρ. 2 και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε σε βάρος του Hanip Baharudin του Hasan και
της Sruti, γεν. 01.01.1983 στο Μπαγκλαντές, πρώην κατ.
οδού Αγησιλάου αρ. 22, στην Αθήνα και νυν αγνώστου
διαμονής, με ΑΦΜ 141333557, πολλαπλό τέλος ποσού
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) €), ήτοι το ελάχιστο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την
είσπραξή του σε Τ. Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

14858
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02013541904180008*

