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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44977 (1)
    Κατανομή ποσού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πρώτης υπο−
δοχής πολιτών τρίτων χωρών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις:
1. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),

2. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/2010),

3. του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28−06−2014), όπως ισχύει,

4. του Ν. 4311/2014 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών 

ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015» (ΦΕΚ 
259/Α΄/12−12−2014),

5. του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α΄/2011) άρθρο 2 παρ. 4, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄/2015) 
άρθρο 14, παρ.9 περί παροχής χρηματοδότησης,

6. του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε−
ρικών» (ΦΕΚ 172/Α΄/28−08−2014), όπως ισχύει,

7. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄/29−08−2014),

8. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015),

9. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015),

10. της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄/9−10−2015).

β. Το, από 23−12−2015, υπηρεσιακό σημείωμα της Δι−
εύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

γ. Την ανάγκη κατανομής πιστώσεων στην Περιφέρεια 
Β. Αιγαίου, για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πρώτης 
υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών.

δ. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους εκατό 
χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 3299 του Ε.Φ. 07−110 
(Κεντρική Υπηρεσία) του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, οικονομικού έτους 2015.

ε. Την, από 23−12−2015, εισήγηση της περ.ε της παρ.5 
του άρθρου 24 του Ν.4270/2014, όπως ισχύει, του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο−
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ποσού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000,00€) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με με−
ταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 
07−110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομι−
κού έτους 2015, στον ΚΑΕ 2299 του Ειδικού Φορέα 07−120 
του προϋπολογισμού εξόδων του ιδίου Υπουργείου και 
έτους, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πρώτης 
υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών, ως κατωτέρω:
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ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 6141/148160 (2)

Περί ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

β) Του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο−
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ−
λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ) Του Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

δ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Τους Κανονισμούς όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−

ου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 
και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (L 347/2013).

β) (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 
2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασί−
ες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση 
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (L 193/2009).

3. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/3.7.2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπρα−
ξης − επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
παράβολου» (Β΄ 1675) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. ΠΟΛ. 1150/15.5.2014 και ΠΟΛ. 1131/24.6.2015 Υπουρ−
γικές αποφάσεις.

4. Την υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορι−
σμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό 
ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων 
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (Β΄3324) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5066/117288/27.10.2015 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2322).

5. Την υπ’ αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα−
θορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων» 
(Β΄2323).

6. Την υπ’ αριθμ. 9296/118197/30.10.2015 «Διορισμός Γε−
νικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» (ΦΕΚ 777/2015).

7. Την υπ’ αριθμ. 9328/118691/30.10.2015 «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτι−
κής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους 
Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Β΄ 2366).

8. Το απόσπασμα Πρακτικού γνωμοδότησης της 87ης/ 
11.11.2015 Συνεδρίασης της ΚΕΠΟ.

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

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώ−
σεων του ΚΑΕ 0891 του Φ. 110 του ΤΓΚ, ΝΠΔΔ επο−
πτευόμενο από το Υπ.Α.Α. και Τ., κατ’ αντιστοιχία των 
εισπραττόμενων εσόδων παραβόλων της αίτησης χο−
ρήγησης ταινιών οίνου

11. Την αριθ. 353/143330/21.12.2015 εισήγηση της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παρ. 5, περιπτ. (ε) του Ν. 4270/2014 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 10 του 
Ν. 4337/2015 παρ. 5, περιπτ. ε΄, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδια−
γραφές των ταινιών ελέγχου για τους οίνους με Προ−
στατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) καθώς και η 
διαδικασία χορήγησης αυτών στους δικαιούχους.
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Άρθρο 2 
Προδιαγραφές των ταινιών ελέγχου

1. Οι ταινίες ελέγχου οι οποίες επικολλώνται επί των 
φιαλών των οίνων με ΠΟΠ θα πρέπει να έχουν χα πα−
ρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Να είναι διαστάσεων μήκους 0,16 μέτρα και πλάτους 
0,015 μέτρα και εκτυπωμένες επί ειδικού χάρτου χρω−
μοϊλουστρασιόν βάρους 80 γραμ./τετρ. μέτρο. Ο χάρτης 
να έχει υδατογράφημα ορατό μόνο στο υπεριώδες φως, 
το σχέδιο του οποίου επιλέγεται από την Διεύθυνση 
Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής.

β) Η πίσω επιφάνεια των ταινιών να είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζεται η καλή επικάλυψη αυτής με κόλλα 
και η πλήρης επικόλλησή της στη λεία επιφάνεια του 
στομίου της φιάλης.

γ) Η διεύθυνση των ινών (νερών) των ταινιών να είναι 
παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση αυτών, ώστε οι 
ταινίες διαβρεχόμενες με κόλλα να επικολλώνται ομαλά.

δ) Οι τομές των τεσσάρων πλευρών της ταινίας να 
ισαπέχουν από τις εξωτερικές πλευρές του σχεδίου χου 
ασφαλιστικού δαπέδου.

ε) Να φέρουν στην επιφάνειά τους και περιμετρικά 
ασφαλιστικά κοσμήματα και στα δύο άκρα τους αντι−
γραφή της παραστάσεως «του πλου του Διονύσου» το 
οποίο αποτελεί αντίγραφο έργου του κεραμέως και 
αγγειογράφου Εξηκία. Η ανωτέρω παράσταση να πε−
ρικλείεται σε κύκλο.

Στην άνω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα 
δεξιά στην ίδια γραμμή, να αναγράφονται με κεφαλαία 
γράμματα, ύψους 0,001 μέτρα, τα ακόλουθα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Στην κάτω πλευρά αυτών και από αριστερά προς 
χα δεξιά στην ίδια γραμμή να αναγράφονται με κε−
φαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρα, τα ακόλουθα: 
ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Ν.δ. 243/1969.

Οι ενδείξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέ−
ρω παραστάσεως, θα είναι σκούρου κυανού χρώματος 
για τους οίνους ΠΟΠ για τους οποίους χρησιμοποιού−
νται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος 
ανοικτού κυανού και σκούρου ερυθρού χρώματος για 
τους οίνους ΠΟΠ για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοι−
κτού ερυθρού.

στ) Η αρίθμηση των ταινιών θα αρχίζει με τον αριθμό 
0000001.

ζ) Στον κενό χώρο, στο κέντρο των ταινιών να ανα−
γράφονται με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου 
και ύψους 0,004 μέτρα τα ακόλουθα:

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντι−
στοιχούν στην ονομασία προέλευσης, διψήφιος αριθμός 
που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους 
χρησιμοποίησης των ταινιών και ο αύξων αριθμός της 
ταινίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (π.χ. AM/16/0000001).

Για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέ−
λευσης (ΠΟΠ) (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχό−
μενη (ΟΠΕ)) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες 
με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού 

κυανού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες 
προέλευσης είναι: ΣΜ, ΜΠ, ΜΤ, ΜΛ, MP, ΜΔ, ΜΚ, ΜΦ.

Για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέ−
λευσης (ΠΟΠ) (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας 
Ποιότητας (ΟΠΑΠ)) για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοι−
κτού ερυθρού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονο−
μασίες προέλευσης είναι: ΡΨ, ΖΤ, AM, ΜΝ, ΝΣ, ΡΔ, ΠΤ, ΠΖ, 
ΝΜ, ΡΚ, ΑΡ, ΓΣ, ΠΡ, ΑΓ, ΛΜ, ΣΤ, ΣΝ, ΔΦ, ΠΜ, ΜΚ, MM, XN.

Επιπλέον στα δυο άκρα των ταινιών και κάθετα προς τη 
μεγάλη διάστασή τους, αναγράφονται τα γράμματα της 
ονομασίας προέλευσης και οι δυο τελευταίοι αριθμοί του 
έτους χρησιμοποίησης των ταινιών με μέγεθος γραμμά−
των και αριθμών 0,004 μέτρα και χρώμα μαύρο π.χ. AM/16.

2. Η ταινία ελέγχου τοποθετείται ιππαστί επί του πώ−
ματος και του λαιμού της φιάλης, κατά τρόπο σταθερό, 
ώστε με την εκπωμάτιση της φιάλης να προκαλείται η 
καταστροφή της.

Άρθρο 3 
Όροι και προϋποθέσεις 

για την εκτύπωση των ταινιών ελέγχου

1. Το έργο της «Εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων» 
με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ανατίθεται 
σε ανάδοχο με τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι δικαιούχοι ταινιών ελέγχου υποβάλλουν, κάθε 
έτος, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (εφεξής ΔΑΟΚ), αίτηση στην οποία θα 
αναφέρεται ο αριθμός των ταινιών που πρόκειται να 
χρησιμοποιήσουν κατά το προσεχές έτος, ανά ονομα−
σία προέλευσης. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ ενημερώνουν μέχρι 
την 20η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους την Διεύθυνση 
Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για τις ανάγκες τους σε ταινίες.

3. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η Μόνιμη Επιτρο−
πή Διενέργειας − Παραλαβής Προμηθειών & Ανάθεσης 
Εργασιών της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ελέγχει πο−
σοτικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά των ταινιών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και παραλαμβάνει 
τις ταινίες.

Το υλικό προεκτύπωσης (μακέτες και μήτρα) της ται−
νίας που θα κατασκευαστεί από τον ανάδοχο καθώς και 
η εργασία αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, θα παραδοθούν, 
με ευθύνη του ανάδοχου στην ανωτέρω επιτροπή. Η 
παράδοση θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι 
ο ανάδοχος υποχρεούται να διαγράψει τα ηλεκτρονι−
κά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία της 
εκτύπωσης.

Το υλικό αυτό το οποίο ανήκει στα περιουσιακά στοι−
χεία του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, φυλάσσε−
ται με ευθύνη της αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Οι συνολικές δαπάνες της κατ’ έτος εκτυπώσεως 
των ταινιών (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φιλο−
τεχνήσεως της μακέτας και κατασκευής της μήτρας των 
μη μεταβαλλόμενων στοιχείων της ταινίας) σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της παρούσας, βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ. 110 − Κ.Α.Ε. 0891.



35034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 4 
Διαδικασία χορήγησης των ταινιών ελέγχου

1. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου 
Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής μεριμνά ώστε να πα−
ραλάβουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ τις ταινίες ελέγχου 
ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τη διαχείρισή τους, 
ορίζεται ως υπεύθυνος ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά 
θέματα γεωπόνος.

2. Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των 
εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ, υποβάλουν αίτηση για χο−
ρήγηση ταινιών, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. e−mail, 
Fax κ.λπ.), στην αρμόδια ΔΑΟΚ, ενημερώνοντας για τον 
αριθμό και τον όγκο των φιαλών στους οποίους θα 
εμφιαλωθούν οι οίνοι. Η αίτηση συνοδεύεται από το 
αποδεικτικό καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην 
αξία των προς παράδοση ταινιών. Η καταβολή του πο−
σού αυτού γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής 
του ηλεκτρονικού παράβολου.

3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τις ταινίες με βάση την 
ποσότητα οίνου ΠΟΠ που έχει πιστοποιηθεί καθώς και 
τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών που η επιχείρηση 
προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο. Είναι δυνατή η απο−
στολή των ταινιών ελέγχου από την ΔΑΟΚ προς τους 
αιτούντες, εφόσον πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος 
της αίτησης και του αποδεικτικού καταβολής του πο−
σού. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες μεταφοράς των 
ταινιών βαρύνουν τον αιτούντα.

4. Για τη χορήγηση των ταινιών δύναται να λαμβάνο−
νται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης 
(απώλεια ταινιών) που μπορούν να αγγίζουν το 2%.

Η αντικατάσταση των καταστραμμένων ταινιών γίνε−
ται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης προς την αρμόδια 
για χορήγηση των ταινιών ΔΑΟΚ. Στην αίτηση θα πρέ−
πει να αναγράφονται ο αριθμός των καταστραμμένων 
ταινιών, ο αύξων αριθμός αυτών, ο αιτούμενος αριθμός 
προς αντικατάσταση αυτών καθώς και τα αιτιολογικά 
στοιχεία καταστροφής.

Ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος 
ελεγκτής συντάσσει πρακτικό και αποφασίζει αιτιολο−
γημένα για τον προς αντικατάσταση αριθμό ταινιών 
αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην Διεύθυνση 
Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Τα έσοδα από τη διάθεση των ταινιών στους δι−
καιούχους περιέρχονται στην Τράπεζα της Ελλάδας, 
στον λογαριασμό 24/26670 του Ταμείου Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας.

Άρθρο 5 
Έλεγχοι− Κυρώσεις

Αρμόδιες αρχές για την διενέργεια των ελέγχων και 
την επιβολή κυρώσεων ορίζονται οι Δ.Α.Ο.Κ.

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι αφορούν στην τήρηση των 
προδιαγραφών των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ και χρή−
ση αυτών στους εμφιαλωμένους οίνους ΠΟΠ κατά τη 
διάθεση τους στην αγορά.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4235/2014 
(Α΄ 32) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 23, 24 
και 25.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 2833 (3)
3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 

1718/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο 
Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007 −2013».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 43, 44 και 45.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Το Ν. 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2014−2020 και την ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν. 3614/2005 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
265/Α΄/2005) και ειδικότερα το άρθρο 62.

4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/03−12−2007) και, ιδίως 
το άρθρο 37 και 36 παρ. 6.

5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31−03−2010).

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) Περί δημοσίου 
λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 26/Α΄/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύ−
νη», καθώς και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2014).

7. Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11−2−2014) Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο 41.

8. Το Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) που αφο−
ρά στην Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με−
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
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μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β΄/23.09.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/28−08−2014) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

12. Την αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 1718/Β΄/2010) κοινή 
υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007 − 2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
2529/23−12−2014 (ΦΕΚ 3464/Β΄/2014) ΚΥΑ και την αριθμ. 
1762/11.09.2015 (ΦΕΚ 2053/Β/2015) ΚΥΑ.

13. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

14. Την αριθμ. 2058/28−07−2008 (ΦΕΚ 1563/Β΄/06−08−2008)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών 
Διορθώσεων και Διαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστήτως 
ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για την Υλοποίηση του ΕΠΑΛ 
2007−2013».

15. Την αριθμ. 341509/26−11−2008 (ΦΕΚ 2437/Β/01−12−2008)
κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωσης αρμοδιοτή−
των και κατανομής προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ»» όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

16. Την αριθμ. 37501/04−03−2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/17.03.2009) 
κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέ−
τρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της Δράσης 
1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιειών», του Μέτρο 4.2 του 
ΕΠΑΛ περίοδο 2000−2006, από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ).

17. Την αριθμ. 2974/710/8−4−2009 (ΦΕΚ 670/Β΄/10−4−2009) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός 
των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστι−
κών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστά−
σεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Την αριθμ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122/Β΄/03−06−2011) Υπουρ−
γική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επα−
ληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 (ΕΠΑΛ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. 

Ε(2007) 6402/11−12−2007 απόφαση της όπως τροποποι−
είται και ισχύει.

20. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ 2178/Β΄/23−10−2008) 
απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύ−
στημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.

21. Την αριθμ. 656/12−3−2008 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.

22. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων.

23. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν 
κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.

24. Το με αριθμ. πρωτ. Κε.Μ.Κ.Ε 120860/11−12−2014 έγ−
γραφο της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. περί συμβατότητας με το ενωσιακό 
δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχικά εγκριθείσα 
δαπάνη όπως είχε αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ 1911/2010 
ΚΥΑ καθώς και τους κάθε φορά ισχύοντες χρηματοδο−
τικούς πίνακες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, με συγχρη−
ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

26. Την προσπάθεια για απλούστευση των διαδικα−
σιών με στόχο την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επενδύσεων που υλοποιούνται μέσω των Τοπικών Προ−
γραμμάτων Αλιείας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007−2013, μέσα σε δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον λόγω της παρατεταμένης δη−
μοσιονομικής κρίσης, αποφασίζουμε:

Την 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 
(ΦΕΚ 1718/Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης ΄Πλαί−
σιο Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013΄, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 2529/23−12−2014 (ΦΕΚ 3464/
Β΄/2014) καθώς και με την αριθμ. 1762/11−9−2015 (ΦΕΚ 
2053/Β΄/2015) ΚΥΑ, ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 17 «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής 
επιχορήγησης στις Ο.Τ.Δ. Αλιείας», και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 3 και 6, τροποποιείται ως εξής:

• στην τρίτη παράγραφο προστίθεται έκτο σημείο 
ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις όπου οι ΟΤΔ Αλιείας δεν έχουν 
εισπράξει προκαταβολή για την πληρωμή των επενδύ−
σεων οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια των τοπικών 
τους προγραμμάτων, δύναται να χρηματοδοτούνται 
από ιδίους πόρους και να υποβάλλουν αίτημα μερικής 
πληρωμής όταν οι δαπάνες τους φτάνουν τουλάχιστον 
στο 5% του προϋπολογισμού όλων των Κατηγόριων 
Πράξεων πλην των Κ.Π. 4.1.2.5. και Κ.Π. 4.1.2.6»

• Προστίθεται πρόταση στο τέλος της έκτης παρα−
γράφου, ως εξής:

«Ιδιαίτερα στην περίπτωση της προκαταβολής της 
παραγράφου 2 (α), δύναται να επιστραφεί η εγγυητική 
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επιστολή στην ΟΤΔ Αλιείας μετά από την συνολική 
απόσβεση του 100% της προκαταβολής και τη σχετική 
έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Άρθρο 2

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 22 προστί−
θεται το εξής εδάφιο:

«Με την ευθύνη της εκάστοτε ΕΦΔ Αλιείας και σχε−
τική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού 
Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π.), η υποβολή και ο έλεγχος των 
αδειών λειτουργίας της επιχείρησης δύναται να παρα−
ταθεί μέχρι την αποπληρωμή του Τοπικού Προγράμμα−
τος όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 7.»

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 21η Δεκεμβρίου 2015.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 

1718/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την 2529/23−12−2014 (ΦΕΚ 3464/Β΄/2014) 
και με την 1762/11−9−2015 (ΦΕΚ 2053/Β΄/2015) όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ οικ. 254214 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για 

το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Περιφε−
ρειάρχη Αττικής για το έτος 2016.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Ορ−
γανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν 
με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Β΄ 29) «Μισθολογικές ρυθμίσεις Λει−
τουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ...... 
κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του 
Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Ανεξάρτητες Αρχές, Γεν. 
Επιθεωρητής − Σώμα Επιθ. Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης, 
ΟΤΑ, ΚΕΠ κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. 
2/8554/0022/30−01−2012 κοινή απόφαση του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αντικαταστάθηκαν 
και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυ−
μάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και 
άλλες διατάξεις».

7. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226) − Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

9. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα−
γκών του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2016, 
το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις 
ημέρες του έτους, Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές 
ώρες στη διάθεση και εξυπηρέτηση του πολίτη.

10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Γραφείο Περιφερειάρχη, απασχολούνται πέραν των 
ωρών υποχρεωτικής εργασίας.

11. Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών 
έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 70.000,00 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 0512 του Φ.01/072 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Αττικής, απο−
φασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτε−
ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με 
αμοιβή, για είκοσι (20) υπαλλήλους που απασχολούνται 
στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος 2016.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται 
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

Θα ακολουθήσει έκδοση απόφασης συγκρότησης συ−
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα ανα−
φέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το 
αντικείμενο και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Β. Ορίζουμε μέχρι τριάντα (30) ώρες υπερωριακή ερ−
γασία συνολικά το μήνα ανά υπάλληλο, εκ των οποίων 
η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε 
(15) ώρες το μήνα, η νυκτερινή υπερωριακή εργασία 
τις επτά (7) ώρες το μήνα και η απασχόληση κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις 
οχτώ (8) ώρες το μήνα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02029043112150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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