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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6B 1197592 EΞ 2013 (1)
 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7−6−2012 

(Β΄ 1839) Υπουργικής απόφασης «Ανασυγκρότηση των 
Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών» και της αριθμ. 1026582/309/
Α0006/11−3−1999 (Β΄ 256) ομοίας, περί συγκρότησης 
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων του 
κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 «Εκσυγ−

χρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημό−
σιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και 
άλλες συναφείς διατάξεις (Α΄ 50)

β) των άρθρων 8 και 13 του π. δ/τος 318/1992 «Αξιο−
λόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού 
των δημοσίων υπηρεσιών − πλην των εκπαιδευτικών 
λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης−και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» 
(Α΄ 161) και 

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 45).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 32/157/34670/23−12−1994 από−
φαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Ανά−
κληση της απόφασης καθορισμού ανώτατου ποσοστού 
υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση 
με τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης» (Β΄ 960). 

3. Την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 Υπουρ−
γική απόφαση (Β΄ 359), με την οποία συστήθηκαν 
τα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οι−
κονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακά Συμβούλια στο 
Υπουργείο Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με τις αριθμ.1044132/537/Α0006/4−5−1999 (Β΄ 697), 
1095447/1282/Α0006/13−10−1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/
Α0006/16−7−2001 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/3−6−2002 (Β΄ 
704), 1059502/1102/Α0006/15−7−2002 (Β΄ 932), 1005206/101/
Α0006/20−1−2003 (Β΄ 63), 1058312/722/Α0006/16−8−2004 
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(Β΄ 1278),) Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30−7−2012 (Β΄ 2272), Δ6Α 
1166353 ΕΞ 2013/31−10−2013 (Β΄ 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ 
2013/20−11−2013 (Β΄ 3037) όμοιες.

4. Την αριθμ. 1048013 ΕΞ 2010/15−4−2010 Υπουργική 
απόφαση (Β΄ 473 και Β΄ 531), με την οποία συγκροτή−
θηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ 
και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών 
Υπηρεσιακά Συμβούλια, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30−7−2012, Δ6Α 1166353 
ΕΞ 2013/31−10−2013 και Δ6Α 1178169 ΕΞ 2013/20−11−2013 
όμοιες.

5. Την αριθμ. 1026582/309/Α0006/11−3−1999 (Β΄ 256) 
Υπουργική απόφαση, περί συγκρότησης της Ειδικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων του κλάδου Οικο−
νομικών Επιθεωρητών.

6. Την αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7−6−2012 Yπουργική 
απόφαση (Β΄ 1839), περί ανασυγκρότησης των Ειδικών 
Επιτροπών Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

7. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας’’, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α΄ 213) και το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

9. Την υποπαράγραφο Ε.2 της παραγράφου Ε του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 
– Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016» (Α΄ 222), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκ 
ε και ισχύει. 

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

11.  Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Β 
1087484 ΕΞ 2012/7−6−2012 (Β΄ 1839) απόφασή μας, περί 
ανασυγκρότησης των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης 
Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε τον τίτλο αυτής και, ως εξής:
«Θέμα: Ανασυγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών Αξι−

ολόγησης Α΄, Β΄ και Γ΄ του Υπουργείου Οικονομικών».
β) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 

1 και την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου γ΄ της ίδιας 
παραγράφου, ως εξής: 

«1. Ανασυγκροτούμε τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγη−
σης Α΄, Β΄ και Γ΄ του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρου 
54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991), οι οποίες είναι αρμόδιες 
για το προσωπικό του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής 

κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα των Α΄, Β΄ και 
Γ΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομι−
κών, αντίστοιχα και ορίζουμε τα μέλη αυτών, ως εξής:»

«1γ) α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δι−
οικητικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο».

γ) Καταργούμε τις υποπαραγράφους δ΄, ε΄ και στ΄ της 
παραγράφου 1 και αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, 
ως εξής:

«4. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης Α΄, Β΄ και Γ΄ 
συνεδριάζουν στα κτίρια στέγασης του Υπουργείου 
Οικονομικών, όπου συνεδριάζουν και τα αντίστοιχα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια».

2. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 
1026582/309/Α0006/11−3−1999 (Β΄ 256) απόφασή μας, 
περί συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών και 
αντικαθιστούμε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, 
ως εξής:

«1β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη−
τικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο». 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 
2012/7−6−2012 και 1026582/309/Α0006/11−3−1999 αποφά−
σεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. Δ6Α 1197560ΕΞ2013 (2)
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25−9−2013 

(Β΄ 2417) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Ε.2, της παρ. Ε' του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 
2013−2016» και ειδικότερα της περ. 2 και της υποπερί−
πτωσης Β΄ της περίπτωσης 4 αυτής, όπως τροποποιή−
θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) 
«Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων 
και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την υποπα−
ράγραφο Β.1. της παραγράφου Β΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 
107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ισχύει.

β) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 
2012, και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

γ) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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δ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε) του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών».

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/95 (Α΄ 247), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3871/2010 (Α΄ 
141), αντικαταστάθηκε με το εδ. Α΄ της παρ. 12 του άρ−
θρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και τροποποιήθηκε με 
τις παρ. 12α και 12β του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180), την παρ. 7α του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 
(Α΄ 226), την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α΄ 
14), το άρθρο 5 του ν. 4111/2013 (Α" 18) και το άρθρο 19 
του ν.4151/2013(Α΄103), με την οποία συστήθηκε σε κάθε 
Υπουργείο Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

η) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγρά−
φων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό 
των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/ 
1990".

3. Την αριθ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/25.4.2012 (Β΄1363) κοι−
νή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και την αριθ. Δ6Α 1131304 ΕΞ 2013/27.8.2013 
(Β΄2131) ομοία.

4. Το π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και 
Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. Δ6Α1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Β΄ 130 & 372) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε−
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003) 
ομοία.

6. Την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25−9−2013 (Β΄ 2417) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 
1160282ΕΞ2013/21−10−2013 (Β΄ 2666) ομοία.

7. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απο−
τελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών και να εφαρμοσθεί ο ν. 4093/2012, σχετικά 
με την ανάθεση στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων της αρμοδιότητας επί 
θεμάτων προϋπολογισμού των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται σε αυτήν.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι.− Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25−9−2013 
(Β΄ 2417) απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
Δ6Α 1160282ΕΞ2013/21−10−2013 (Β΄ 2666) ομοία και αντικα−
θιστούμε την παράγραφο 2 αυτής, όπως αυτή συμπληρώ−
θηκε με την τελευταία, ως εξής:

«2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.02.2014»
II.− Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/

25−9−2013 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. Δ6Α 1160282ΕΞ2013/21−10−2013 ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 30/077/3862 (3)
«Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) της ΠΕ Μαγνησίας (Δη−
μοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και Αργαλαστής)».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε.2 του άρθρου 7 του 

ν.2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκο−
ολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 
ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι−
κας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της 
παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν.3583/2007 «Ανα−
μόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/Α).

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών αριθμ ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β).

5. Τo υπ’ αριθ. 30/033/1787/11−10−2012 έγγραφο της Χ.Υ. 
Βόλου με το οποίο, σε συνέχεια των διαβιβαζόμενων 
αιτήσεων των παραγωγών σύκων – αποσύκων της Π.Ε. 
Μαγνησίας [της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου, του 
Δήμου Ρήγα Φεραίου με αριθμό πρωτ. 11385/23−08−2013 
και της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής, του Δήμου 
Νοτίου Πηλίου με αριθμό πρωτ. 17284/04−09−2013], για 
την έκδοση άδειας για την απόσταξη των σύκων και 
αποσύκων της παραγωγής τους, βεβαιώνει ότι κατόπιν 
επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, 
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω πα−
ραγωγών είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

6. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των προαναφερθέντων συκοπαραγωγών της Π.Ε. 
Μαγνησίας και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα 
και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προανα−
φερθέν υπό στοιχείο (5) σχετικό έγγραφο της Χημικής 
Υπηρεσίας Βόλου, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέ−
σεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση.
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7. Την απο 04−12−2013 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., 
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) της 
Π.Ε. Μαγνησίας (Δημοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και 
Αργαλαστής) για την περίοδο 2013−2014, επί καταβολή 
του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−
11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 
του άρθρου 1 του ν.3563/07 και υπό την προϋπόθεση 
της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του 
ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Οι χωρικά αρμόδιες Yπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και 
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό−
ντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του Καν. (ΕΚ) 110/2008. 

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοο−
λικό βαθμό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Βόλου, η Χημική Υπηρεσία Βόλου έχει ήδη 
προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου (εκφραζομένου 
ως ιμβερτοσακχάρου).

Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη θα ληφθει ο 
ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απρι−
λίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

III. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. Δ6Α 1197459 ΕΞ2013 (4)
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1195541ΕΞ2013/20−12−2013 

(Β΄ 3271) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων περί σύστα−
σης Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, στον Νομό Ηρακλείου, με τίτ−
λο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 

του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιο−
δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», 
όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν 
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτε−

ρο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 
(Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώ−
σεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε 
με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου 
Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγο−
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 
και 4127/2013», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 
δ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 
του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και ισχύει,

β) της υποπαραγράφου Β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 
του Ν. 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ΄ και ε' της παραγράφου 7 
του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την 
περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΔΙ της παραγράφου 
Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

στ) του π.δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών 
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας 
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ,) και Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

2.− Τις αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20−9−2011 (Β΄ 2111), 
Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) και Δ6Α 1144678 
ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄2828) αποφάσεις του Υπουργού, 
Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως 
ισχύουν.

3.− Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 
1133106ΕΞ2011/21−9−2011 (Β΄ 2187), όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθ. Δ6Α 1148245ΕΞ2011/31−10−2011 (Β΄ 2569) και 
Δ6Α 1166057ΕΞ2013/30−11−2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την 
αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄ 1404 και 1544) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορούν στα Τμήματα 
Ελέγχου και Δικαστικού.

4.− Τις αριθ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828), 
Δ6Α 1157277ΕΞ2012/15.11.2012 (Β΄3042) και Δ6Α 1000737ΕΞ 
2013/3.1.2013 (Β"69) αποφάσεις του Υπουργού Οικονο−
μικών.
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5.− Την αριθ. Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β΄1640) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας και ανα−
καθορισμού της έδρας Δ.Ο.Υ..

6. − Την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/02−07−2013 ( ΒΊ634) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων 
των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης 
των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί 
ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονά−
δων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και 
κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 
(Β΄1911) ομοία.

7.− Την αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2043) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (Β΄2136), Δ6Α 1137252 
ΕΞ2013/9.9.2013 (Β΄2274), Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 
(Β΄2437) και Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013 (Β΄2582) 
όμοιες αποφάσεις, περί ανακαθορισμού της εσωτερι−
κής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ. και την αριθ. Δ6Α 1163159 
ΕΞ2013/24.10.2013 (Β΄2740) όμοια.

8. − Την αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ2013/20.12.2013 (Β΄3271) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξε−
ως, στον νόμο Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου».

9. − Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28−1−2013 (Β΄130 και 
372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

10.− Την ανάγκη παράτασης του χρόνου ολοκλήρω−
σης της ενοποίησης των ηλεκτρονικών αρχείων των 
Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου και Β΄ Ηρακλείου στην νέα Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορο−
λογουμένων.

11.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 της αριθ. Δ6Α 
1195541 ΕΞ2013/20.12.2013 (Β΄3271) απόφασής μας, περί 
σύστασης Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου, με 
τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου» και αντικαθιστούμε αυτήν, ως 
κατωτέρω:

«Συνιστούμε, από 20−1−2014, Δημόσια Οικονομική Υπη−
ρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α΄ τάξεως επιπέδου Διεύθυνσης, στον 
νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου», έδρα την 
Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, πλην των Τοπικών Κοι−
νοτήτων αυτής, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην 
και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου, 
Α΄−Β΄ τάξεως και Β΄ Ηρακλείου, Α΄ τάξεως.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ2013/ 
20.12.2013 (Β΄3271) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

    Αριθμ. 13631/159106 (5)
Καθορισμός του ύψους του τέλους συμμετοχής στις 

εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορ−
θολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και του 
τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 
φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας 
γεωργικών φαρμάκων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 31 και 50 παρ. 3 περ. γ του ν. 4036/2012 

«Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι−
κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄8).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄153).

3. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄152).

4. Την αριθ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (Β΄ 2094/6−7−2012).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
α) ο καθορισμός του ύψους του τέλους συμμετο−

χής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γε−
ωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος 
Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της αριθ. 
8197/90920/22−7−2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγί−
ας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος» (Β΄1883/1−8−2013), όπως κάθε φορά 
ισχύει και

β) ο καθορισμός του ύψους του τέλους υποβολής 
αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής 
κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της 
αριθ. 8040/88923/17−7−2013 απόφασης του αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδι−
κασίες αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των 
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υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλη−
σης του πιστοποιητικού κατάρτισης τους» (Β΄1849/27−7−
2013), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2
Τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης

πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρ−
τήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, 
ορίζεται στα εκατό ευρώ (100 €).

Άρθρο 3
Τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 

των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Το ύψος του τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης 
λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυ−
νων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται στις τρεις 
χιλιάδες ευρώ (3.000 €).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 5116.04/07/2013 (6) 

 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του 
ΝΕΕ έτους 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Δια−

χείριση και Ευθύνη» και του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄). 
"Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

β) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄) με 
θέμα: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

γ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του 
π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄), η περίπτωση (α) του οποίου αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄).

δ) του π.δ. 119/2013(ΦΕΚ153Α΄) "Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών".

2. Την αριθμ. σχεδ.:2206 αριθμ. πρωτ. 3117.3−1/2013/19−
12−2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014 του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος».

3. Το αριθμ. 2002 /3−12−2013 έγγραφο του ΝΕΕ, απο−
φασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης 1200 ωρών με αμοιβή, για πέντε 
(05) υπαλλήλους του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλά−
δος (ΝΕΕ), προς αντιμετώπιση εποχικών και εκτάκτων 
υπηρεσιακών αναγκών, για το έτος 2014 και ειδικότερα: 

− Απασχόληση ορισμένων τμημάτων κατά την περίοδο 
σύνταξης Απολογισμού − Ισολογισμού και Ισολογισμού 
Ταμειακής Διαχειρίσεως, καθώς και Προϋπολογισμού 
του ΝΕΕ.

− Προετοιμασία, συλλογή στοιχείων και πραγματοποί−
ηση ναυτιλιακής φύσεως σεμιναρίων.

− Απασχόληση του προσωπικού για την προετοιμασία, 
οργάνωση και πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του 
ΔΣ, Επιτροπών, της ΔΕ και των διαφόρων επιτροπών 
του ΝΕΕ κατά τις απογευματινές ώρες.

− Πραγματοποίηση σειράς εργασιών από το ΝΕΕ, για 
τη συμμετοχή του στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση "ΠΟ−
ΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014".

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως, 
ανά υπάλληλο.

2. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία 
ύψους 10.000,00 ευρώ περίπου, βαρύνει τον ΚΑΕ 0261 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ιδίου ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΝΕΕ έτους 2014, που 
ανέρχονται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται υπε−
ρωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα 
εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες 
και θα καθοριστεί με απόφαση της Διοίκησης του ως 
άνω φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/2960/15/23263 (7)
    Τροποποίηση της αριθ. 1241.2960/23263/23−4−1996 κοι−

νής Υπουργικής Απόφασης, περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας NESS MARINE 
BROKERS (HELLAS) LTD που εδρεύει στις Νήσους 
ΚΑΫΜΑΝ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Τις διατάξεις:
α. του Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/

25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/

27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−2009).
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ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005). θ. του 
Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης και με−
τονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάργησης 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα−
στάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/
17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012). ι. του Π.Δ. 119/2013 
(ΦΕΚ 153 Α725−06−2013) «Περί Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», ια. της αριθ. 1246.3/4/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 
919 Β) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 3122.3/18−5−2005 
(ΦΕΚ 704 Β) και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 
Β) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφά−
σεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας. |β. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−
07−2012 Κοινής Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» 
(ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). ιγ. της 1241.2960/23263/23−4−1996 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 109/ΤΑΠΣ/7−5−1996).

2. Το αριθ. 3858718/13−11−2013 παράβολο ΔΟΥ Α΄ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ

3. Την από 21−11−2013 αίτηση της εταιρείας NESS 
MARINE BROKERS (HELLAS) LTD. για τροποποίηση της 
απόφασης εγκατάστασης ως προς την έδρα.

4. Την από 25 Οκτωβρίου 2013 βεβαίωση του Βοηθού 
Προϊσταμένου του Μητρώου Εταιρειών των Νήσων Μάρ−
σαλ από την οποία προκύπτει ότι κατεχωρήθη νόμιμα 
η αλλαγή της έδρας της ανωτέρω εταιρείας, αποφα−
σίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1241.2960/23263/23−4−1996 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 109/ΤΑΠΣ/7−5−1996) περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
NESS MARINE BROKERS (HELLAS) LTD. που εδρεύει 
στις Νήσους ΚΑΫΜΑΝ ως προς την έδρα της εταιρείας 
από νησιά ΚΑΫΜΑΝ (παλαιά έδρα) σε νησιά ΜΑΡΣΑΛ 
(νέα έδρα).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δ/νση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς 
αντικατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική 
πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η 
αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέ−
πειτα αποφάσεις τροποποίησης της, συμπεριλαμβανο−
μένης της παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 1241.2960/23263/ 
23−4−1996 (ΦΕΚ 109/ΤΑΠ Σ/7−5−1996) κοινή Υπουργική 
Απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

      Αριθμ. 21424 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ανω−

τάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για 
το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης 
Αυγούστου 2014.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ THΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ226/27−10−2011/τ. 

Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθ−
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 − 2015» 

2) την παρ. 1 του άρθρ. 45 του ν. 4071/2012 «δημοσι−
ολογιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ85/11−04−2012/τ.Α΄) με την 
οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 
20 του ν. 4024/2011.

3) του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κα−
τοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές».

4) των άρθρων 17, 18, 19 και 21 του ν.2190/1994, «Σύστα−
ση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 28/τ.
Α΄/3.3.1994).

5) του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/ τ.Α΄ /28−12−2009).

6) των άρθρων 36 και 40 παρ. 4 και 6 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015» με 
τα οποία προστέθηκαν αρμοδιότητες στο ΑΣΕΠ .

7) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του Ν.3839/2010 (ΕΙΣΕΠ).

8) τις λοιπές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τρο−
ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 28/
τ.Α΄/3.3.1994).

Β) την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με α.π. 2/78400/0022/ 
14.11.2011 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια−
τάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 κ.λπ.».

Γ) την υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 κανονιστική απόφαση 
του Υπουργού Εσ.Δ.Δ.& Α. (ΦΕΚ 1854/Β/11.12.2003), όπως 
ισχύει.

Δ) τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/ 
τ.Β΄/ 18.7.2003).

Ε) την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προ−
ϋπολογισμό του ΑΣΕΠ (2014), Ειδικός Φορέας 05−620, 
ΚΑΕ 0511−αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, ύψους 
400.000,00€. 

ΣΤ) το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής, θα προκληθεί δαπάνη μέχρι 
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€), η οποία θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 05−620.

Ζ) την υπ. αριθμ. ΥΔΕ 1336 (α.π. ΑΣΕΠ 20943/18−17−2013) 
με ΑΔΑ ΒΛΓΦ6Η6−ΤΧ8 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, 
ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€)για την πλη−
ρωμή της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης 
του ΚΑΕ 0511 ( Φ.05−ΕΦ 620), αποφασίζουμε:



47506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι−
νής απασχόλησης διακοσίων δέκα (210) υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 33.600 ώρες {210Χ20Χ8} 
συνολικά, από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και την 31 Αυγού−
στου 2014.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά 
σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές 
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων :

α) του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για έκδοση 
προκήρυξης πρόσληψης 180 Τελωνιακών υπαλλήλων 
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στο Υπουργείο Οικονομικών.

β) του άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναπλήρωσης όσων, εκ 
των εκατόν ογδόντα έξι (186) διοριστέων Εφοριακών 
στο Υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού, δεν αποδέχτηκαν το 
διορισμό τους.

γ) του αρθ.8 του Ν. 4210/2013− ΦΕΚ 254/Τ.Α΄/ 21−11−2013, 
για πρόσληψη 279 υπαλλήλων Εφοριακών στο Υπουρ−
γείο Οικονομικών.

δ) του άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για 
την διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλων 
στην ΝΕΡΙΤ.

ε) του άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης δέκα (10) ατό−
μων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική 
Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

στ) του άρθ. 18 παρ. 3 του ν. 4058/2012, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, «στελέχωση Υπηρεσιών Ασύλου και 
Α΄ υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ζ) των άρθρων 10 και 9 παρ.8 του ν. 3812/2009, όπως 
ισχύει, που αφορούν, αντίστοιχα, την έκδοση βεβαιώσε−
ων περί γνησιότητας των συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
που συνάπτονται από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα 
του δημοσίου τομέα με φυσικά πρόσωπα και τη δια−
τύπωση γνωμοδότησης, αναφορικά με την εξειδίκευση 
των εποχικών αναγκών στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου.

η) του άρθ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει: α) περί 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχια−
κών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς 
και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 
ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων 

και β) περί προσλήψεων με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ), με την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο 
πινάκων και ενστάσεων.

θ) του άρθ. 14 παρ. 2 (περιπτώσεις ιε΄ και κ΄) του 
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, «περί προσλήψεων προσω−
πικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες συμβάσεις και περί 
προσλήψεων εργατικού και τεχνικού προσωπικού των 
Δήμων μέχρι 5 ημέρες κατ΄ άτομο».

ι) του άρθ. 40 του ν. 4024/2011, «προσωπικό για εκτέ−
λεση έργων με αυτεπιστασία σε ΟΤΑ, συνδέσμους ΟΤΑ 
και ΝΠΔΔ ΟΤΑ» και συγκεκριμένα έγκριση πρόσκλησης, 
έλεγχος πινάκων, εξέταση ενστάσεων, έλεγχος προσό−
ντων επιλεγομένων υποψηφίων. 

ια) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9−5−2013), για τον αυτε−
πάγγελτο και κατόπιν ενστάσεων έλεγχο προσλήψεων 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα (ΚΟΧ) – ΕΣΠΑ 2007−2013», στο πλαίσιο σχε−
τικών δημοσίων προσκλήσεων του ΟΑΕΔ.

ιβ) του αρθ. 90 του Ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/23−7−2013 
& ΔΙΠΙΔΔ /Β.2/3/ΟΙΚ 2274/2013−ΦΕΚ 1992/Τ.Β΄/14−8−2013, 
για την λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υπο−
στήριξη των τριμελών εδικών Υπηρεσιακών συμβουλίων 
επιλογής, των υπαλλήλων που τίθεται σε διαθεσιμότητα.

ιγ) του αρθ. 91 του Ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/23−7−2013, 
για την διαδικασία επεξεργασίας ανακοινώσεων και 
εγκυκλίων κινητικότητας και την διεξαγωγή της διαδι−
κασίας μετάταξης η μεταφοράς υπαλλήλων (κινητικότη−
τα) που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω 
κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων 
την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012.

ιδ) του άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 4052/2012/ΦΕΚ/Α΄−41/1−3−2013 
(έγγραφο του Υπ. Υγείας α.π. Υ 10β/Γ.Π. οικ. 61715/26−06−2013), 
για την συνδρομή στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης και 
επιλογής για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε 
νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης στον Κ.Α.Ε. 0511 πίστωσης του προϋπολογισμού 
του ΑΣΕΠ (Ειδ. Φ.05−620) οικονομικού έτους 2014. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31.08.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ  
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