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Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου
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Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016
(1)
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 (L269/10-10-2013) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 158, 162-165,
170-174, 188-191 και 194.
2. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447 (L343/29-12-2015) της Επιτροπής της 24ης
Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού
κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 216 και 226.
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3. Τις διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2446 (L343/29-12-2015) της Επιτροπής της
28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα το άρθρο 143.
4. Τις διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/341 (L69/15-3-2016) της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για
ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, και ιδιαίτερα τα άρθρα
14 και 15.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265/22-11-2001), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο «Με
αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών προς τις αντίστοιχες διαδικασίες, όπως
καθορίζονται με πράξεις των Κοινοτικών Οργάνων».
6. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ2013/2-12-2013 (ΦΕΚ Β’
3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε
πλήρη εφαρμογή».
7. Την αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ
«Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της
τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος
Εισαγωγών του ICISnet».
8. Την αριθμ. Δ19Α 5041356 ΕΞ2013/28-11-2013 «ΕΔΕ
ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή
διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet».
9. Την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5028321 ΕΞ2014/01-12-2014
(ΦΕΚ Β’ 3278/5-12-2014) ΑΥΟ «Καθιέρωση ελέγχων
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διαδικασίας», η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΣΤΕΠΓ 5003345 ΕΞ2015/11-2-2015 ΕΔΥΟ καθώς και την
ΔΣΤΕΠΓ 50411 ΕΞ2015 EM Π/11-2-2015 ΕΔΥΟ «Έλεγχοι
διαδικασίας».
10. Την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 51868 ΕΞ2015ΕΜΠ/12-6-2015
ΕΔΥΟ «Διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων».
11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013
(ΦΕΚ Β’ 130/28-1-2013 και Β’ 372/19-2-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με
την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/24-12-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β’
3317/27-12-2013).
12. Την αριθμ. 1 Πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20-1-2016) «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
13. Την αριθμ. ΔΔΑΔΓ 1175837 ΕΞ2016/6-12-2016
Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. «Ορισμός Προϊσταμένης Γενικής
Διεύθυνσης, ως Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/
22.4.2005).
15. Την ανάγκη απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής με την καθιέρωση ηλεκτρονικής
υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων υποχρεωτικά με την παράλληλη τήρηση
του αρχείου αυτών στην έδρα των εισαγωγέων ή των
τελωνειακών τους αντιπροσώπων.
16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κεφάλαιο Α’
Υποβολή των υποστηρικτικών
της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικων της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων και ο
καθορισμός του τρόπου τήρησης και φύλαξης αυτών.
2. Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή
των υποστηρικτικων της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων τα οποία:
Ι. Δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης, κατά την
εφαρμογή:
α. της συνήθους διαδικασίας εισαγωγής,
β. της ελλιπούς διασάφησης εισαγωγής που χρησιμοποιείται σε μη τακτική βάση, και της συμπληρωματικής
της,
γ. της απλουστευμένης διασάφησης εισαγωγής και της
συμπληρωματικής της που χρησιμοποιείται για τακτική
χρήση, κατόπιν άδειας,
δ. της απλουστευμένης διαδικασίας εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
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ε. της διαδικασίας εισαγωγής με ΕΔΕ άνευ Στατιστικής.
II. Υποβάλλονται στο τελωνείο εισαγωγής προκειμένου
να εγκριθεί αίτημα διόρθωσης ή ακύρωσης της διασάφησης εισαγωγής.
III. Υποβάλλονται με τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 175 του Κανονισμού (ΕΕ)
2446/2015 και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες τα υποστηρικτικα της διασάφησης έγγραφα
δε διασφαλίζουν τον έλεγχο των ειδικών καθεστώτων.
IV. Υποβάλλονται στα πλαίσια της διαδικασίας διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από
τις τελωνειακές αρχές.
3. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα όπως ρητά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής των υποστηρικτικών
της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων
1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά
τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα:
α. που έχουν δηλωθεί στη θέση 44 της διασάφησης,
όταν ενημερωθεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος
εγγράφων ή φυσικός,
β. προκειμένου να εγκριθεί σχετικό αίτημα διόρθωσης
ή ακύρωσης, με την υποβολή του αιτήματος διόρθωσης/
ακύρωσης,
γ. στις περιπτώσεις διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το τελωνείο.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN στη διασάφηση:
α. η Δήλωση Αξίας DV1,
β. οι βεβαιώσεις των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με τα τιμολόγια αγοράς για τις εισαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας,
γ. πιστοποιητικά-άδειες-εγκρίσεις εμπορευμάτων που
υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς,
δ. δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ, τα
οποία προβλέπονται ρητά από διατάξεις ΦΠΑ νομικού
ή κανονιστικού χαρακτήρα.
Άρθρο 3
Τρόπος υποβολής των υποστηρικτικών
της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων
1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει στο Πληροφορικό Σύστημα ICISnet τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, υποχρεωτικά σε ψηφιακή
μορφή και συσχετίζει την κάθε υποβολή των εγγράφων
με το συγκεκριμένο Αριθμό Αναφοράς Κίνησης MRN
εισαγωγής.
2. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων
δεν αίρει το δικαίωμα του τελωνείου να ζητήσει από
τον εισαγωγέα/διασαφιστή να προσκομίσει τα σχετικά
έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή, οποτεδήποτε κρίνεται
σκόπιμο.
3. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή διασάφησης στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 ισοδυναμεί με δέσμευση όσον
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αφορά την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και
γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς.
Άρθρο 4
Εφεδρικές Διαδικασίες
1. Όταν το Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet τίθεται
εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά της διασάφησης
εισαγωγής έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σημεία
Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας,
συνυποβάλλονται σε έντυπη μορφή με τη διασάφηση
εισαγωγής, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που
έχουν εκδοθεί.
2. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των
υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων
τίθεται εκτός λειτουργίας, ο εισαγωγέας/διασαφιστής
αποστέλλει στο τελωνείο τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σημεία Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου
1 της παρούσας, κάνοντας χρήση εναλλακτικών τρόπων
αποστολής.
3. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού
συστήματος ICISnet ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ο
εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει υποχρεωτικά τα
υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα ηλεκτρονικά, για τα οποία προηγουμένως είχε κάνει χρήση
εφεδρικής διαδικασίας.
Άρθρο 5
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής και υποβάλλονται πρωτότυπα τα υποστηρικτικά της διασάφησης
εισαγωγής έγγραφα ως ακολούθως:
α. τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικων
απαλλαγών σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια διπλωματικών, προξενικών σχέσεων, στους αναγνωρισμένους διεθνείς
και ευρωπαϊκούς οργανισμούς καθώς και ατέλειες
που χορηγούνται στα πλαίσια μεταφοράς συνήθους
κατοικίας),
β. τα Δελτία Πληροφοριών (INF) των ειδικών καθεστώτων, όπως προβλέπονται στο Προσάρτημα του
Παραρτήματος 13 του Καν.(ΕΕ) 341/2016, και το Δελτίο
Πληροφοριών INF3 των Παραρτημάτων 62-01 του Καν.
(ΕΕ) 2446/2015 και 62-02 του Καν. (ΕΕ) 2447/2015,
γ. τα Αποδεικτικά Καταγωγής και Ελεύθερης Κυκλοφορίας,
δ. τα υποστηρικτικά του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής στις
περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή του σε έντυπη
μορφή.
Άρθρο 6
Ηλεκτρονική υποβολή και φυσική προσκόμιση
των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής
εγγράφων
Τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους που προβλέπεται στο σημείο Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή
στο τελωνείο στις περιπτώσεις:
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i). φυσικού ελέγχου
ii). ελέγχου εγγράφων, τα ακόλουθα:
α. πιστοποιητικά-άδειες-εγκρίσεις εμπορευμάτων που
υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς, όταν απαιτείται θεώρηση αυτών από την τελωνειακή αρχή,
β. τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών (μερικών ή ολικών), εκτός των περιπτώσεων του στοιχείου
α) του άρθρου 5 της παρούσας.
Άρθρο 7
Διοικητικά Μέτρα
Όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι
τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα
που καθορίζονται στα σημεία Ι και II της παραγράφου
2 του άρθρου 1 της παρούσας δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων αναστέλλεται, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή
τους.
Άρθρο 8
Παραβάσεις-Πρόστιμα
Επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ποινή ανακριβούς δήλωσης ή πρόστιμο
απλής τελωνειακής παράβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. ηλεκτρονικής υποβολής πλαστού ή παραποιημένου
εγγράφου,
β. μη ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της
διασάφησης εισαγωγής εγγράφων για τα οποία προηγουμένως είχε γίνει χρήση εφεδρικής διαδικασίας,
γ. διαπίστωσης λανθασμένης ή ελλιπούς υποβολής
των υποστηρικτικων της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων κατά τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου,
δ. μη ανταπόκρισης υποβολής των υποστηρικτικών
της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων στην προθεσμία
που ορίζει το τελωνείο για τη διαδικασία διενέργειας εκ
των υστέρων ελέγχου της διασάφησης,
ε. ελλιπούς τήρησης του αρχείου του άρθρου 9 της
παρούσας.
Κεφάλαιο Β’
Τήρηση αρχείου των υποστηρικτικών
της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του εισαγωγέα/διασαφιστή
1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής τηρεί το σύνολο του αρχείου στην έδρα του ή σε άλλη εγκατάσταση την οποία
διαθέτει για το σκοπό αυτό για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου
της Επικρατείας. Ο ακριβής τόπος τήρησης του αρχείου
δηλώνεται στο τελωνείο με σχετική δήλωση.
Ειδικότερα τηρούνται τα υποστηρικτικά των διασαφήσεων εισαγωγής έγγραφα, τα οποία:
α. δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ελέγχου κατά τη διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων,
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β. δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης και ελέγχθηκαν κατά τη διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχου από
το τελωνείο,
γ. κατατίθενται στο τελωνείο σε περίπτωση χρήσης
εφεδρικής διαδικασίας,
δ. υποβάλλονται για τη διόρθωση ή ακύρωση αυτής.
2. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής δύναται να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους για την τήρηση του αρχείου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατόπιν
εξουσιοδότησης και με την υποχρέωση κατάθεσης σχετικής δήλωσης στο αρμόδιο τελωνείο από τον εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο του, η οποία θα διαλαμβάνει
την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.
3. Τα Αποδεικτικά Καταγωγής και Ελεύθερης Κυκλοφορίας θα τηρούνται είτε από τον εισαγωγέα είτε από τον
έμμεσο αντιπρόσωπο του.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις τελωνείου
Το τελωνείο τηρεί σε φυσικό αρχείο μόνο τα παρακάτω
υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα:
1. τα αντίτυπα πιστοποιητικών/αδειών για την τήρηση
απαγορεύσεων-περιορισμών όταν προβλέπεται ρητά
από τις κατά περίπτωση εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις,
2. τα επισυναπτόμενα του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής όταν
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή,
3. τα δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών και ατελειών μέχρι την τακτοποίηση τους οπότε είτε παραδίδονται στον εισαγωγέα/διασαφιστή είτε αποστέλλονται
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή παρακολούθησης κατά
τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Γ’
Τελικές διατάξεις -Έναρξη ισχύος
Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
1. Με εγκυκλίους Διαταγές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, όπως και κάθε άλλη
επεξήγηση απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή
από τις τελωνειακές αρχές και από τους οικονομικούς
φορείς.
2. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας παύει να ισχύει.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται από 1/1/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/418695/40436/36891/29000
(2)
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν
καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις…».
β) Tου άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/
11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
γ) Του Π.Δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
δ) Του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/
22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων …».
ε) Του Π.Δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/46793/
8499/7230/3772/2-4-2013 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίοι ασκούν καθήκοντα
φύλαξης του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.» (ΦΕΚ 843/Β/9-4-2013).
3. Tο αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/TEM/388224/
47234/22726/9730/23-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού
ύψους 32.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512).
4. Το γεγονός ότι η απασχόληση των αναφερομένων
στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η φύλαξη και προστασία
του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του προσωπικού που
εργάζεται σε αυτό, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες ανά εξάμηνο, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν από τους είκοσι
τέσσερις (24) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4488/30.12.2016

δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο
κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και
Νομοτεχνικής Επεξεργασίας του ΥΠΠΟΑ.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2017 έως
31-12-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 130/2016
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., έτους 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
(19 συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 2/19-1-2015 απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΝ για τον καθορισμό 24ωρης και 7ήμερης λειτουργίας της επιχείρησης.
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2. Την υπ’ αριθμ. 10779/1407/27-2-2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (δημοσίευση στο
τεύχος ΦΕΚ 407 Β’/24-03-2015).
3. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου ΕΙ της
παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012
εγκύκλιο του Εενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΝ.
7. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980.
8. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
(Υπ’ αριθμ. 122/2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΝ. και
υπ’αριθμ. 217005/5-12-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
9. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση
απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και των δικτύων Ύδρευσης
-Αποχέτευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση
των εκτάκτων και επειγουσών εργασιών της ΔΕΥΑΝ,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΝ, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
για έτος 2017, ως ακολούθως:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Κατηγορία

Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κλάδο

Ειδικότητα

ΠΕ

1

Μηχανολόγοι μηχανικοί

240

192

ΔΕ

1

Τεχνίτες Δομικών Έργων

240

192

ΔΕ

3

Τεχνίτες - Υδραυλικοί

720

576

ΔΕ

2

Ηλεκτροτεχνίτες

480

384

ΥΕ

1

Τεχνίτες - Υδραυλικοί

240

192

3

Βοηθοί Εργάτες Γενικών
Καθηκόντων

720

576

Σύνολο ωρών απογευματινής εργασίας

Σύνολο ωρών νυκτερινής,
και Κυριακών Εξαιρέσιμων

ΥΕ

Σύνολο ωρών
Σύνολο ωρών νυκτερινής,
απογευματινής εργασίας και Κυριακών Εξαιρέσιμων

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατηγορία

Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κλάδο

ΔΕ

3

ΥΕ

1

Ειδικότητα
Καταμετρητές Υδρομετρητές
Καταμετρητές Υδρομετρητές

720
240

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Κατηγορία

Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κλάδο

Ειδικότητα

Σύνολο ωρών απογευματινής εργασίας

ΠΕ

1

Οικονομολόγοι

240

Σύνολο ωρών νυκτερινής,
και Κυριακών Εξαιρέσιμων
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Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα που δύναται
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων
θα βεβαιώνεται ανά μήνα από υπηρεσιακό σημείωμα
των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών με πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση, θεώρηση από το Γεν. Δ/ντή της ΔΕΥΑΝ
και δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες απογευματινής εργασίας καθώς και τις 16 ώρες νυχτερινών ή Κυριακών εξαιρέσιμων ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από
την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ για την απασχόληση του
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο)
δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.
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Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΝ για το έτος 2017
όπου είναι εγγεγραμμένες πιστώσεις ΚΑ. 60-00 «αμοιβές
έμμισθου προσωπικού» όπου υπάρχει πίστωση ποσού
450.000,00 € καθώς και στον κωδικό 60-03 «Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού» το ποσό των 112.500,00 €
τα οποία επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα απόφαση. Για τα επόμενα έτη η
σχετική δαπάνη θα προβλεφθεί σε βάρος των αντίστοιχων
ΚΑ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπακτος, 9 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02044883012160008*

