
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνω-
σης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

2 Έγκριση σήματος Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
έτους 2018.

4 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5 Κατανομή προσωπικού έτους 2018 στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (Παπάφειο Κέντρο Παιδικής 
Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς»).

6 Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων 
για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του 
άρθρου 5 του νόμου 4315/14 (ΦΕΚ 269Α/14).

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον HANID BAHA-
RUDIN του HASAN και της SRUTI, για λαθρεμπο-
ρία καπνικών.

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον FARID AHMED 
TOY RAHMAT ALI και της ΗΑΝΙΒΑ ΒΙΒΙ, για λαθρε-
μπορία καπνικών.

9 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ALLON FIROZ 
του MOHAMAD και της SHAMSNAHAR, για λαθρε-
μπορία καπνικών.

10 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων που προ-
βλέπονται στον Οργανισμό της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής.

11 Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ αριθμ. 809/
14/03-05-2017 για τη «θέσπιση διαδικασίας συμ-
μετοχής τέκνων των μελών και του προσωπικού 
της ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή σε προ-
γράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), 
κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους» (ΦΕΚ 
1747/Β΄/19-05-2017).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/18574/436 (1)
  Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνω-

σης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 10 του ν. 4387/2016 

(85 Α’).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (204 Α’).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 168 Α’).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).

5. Την αριθμ. 286 απόφαση της 14/22-3-2018 Συνεδρί-
ασης του Δ.Σ. Του Ε.Φ.Κ.Α.

6. Την αριθμ. οικ. 18765/1530/28-3-2018 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών.

7. Την αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16-5-2017 
Υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Οργά-
νωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 1720 Β’).

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

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 29 του Κανονισμού Οι-
κονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ) αντικα-
θίσταται ως εξής:

Άρθρο 29
Πάγιες προκαταβολές

Η σύσταση και διαχείριση των παγίων προκαταβο-
λών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 25 έως 29 του ν.δ. 496/1974 όπως ισχύει κάθε 
φορά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2018

Η Υπουργός 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 7187 (2
Έγκριση σήματος Εθνικής Σχολής Δικαστικών 

Λειτουργών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις.
2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το π.δ. 632005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. 8262/14-4-1995 προηγούμενη απόφα-
ση με θέμα «Προσωρινή έδρα, σήμα και σφραγίδα της 
Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β’ 307).

5. Το με αριθμό 159/19-1-2018 έγγραφο του Γενικού 
Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, 
με συνημμένο απόσπασμα πρακτικών της 75ης Συνεδρί-
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 3 της με αριθμ. 8262/14-4-1995 
προηγούμενης απόφασης (Β’ 307) ως ακολούθως:

«Ορίζεται ως σήμα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών σύνθεση που απεικονίζει το πρόσωπο του Αρι-
στοτέλη, κυκλικά του οποίου τίθεται η ρήση "ΚΡΑΤΙΣΤΗ 
ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ", στο δε κάτω 
μέρος σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων ονομασίας 
της Σχολής (ΕΣΔι)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2018 

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./46/9105 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των, έτους 2018. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» 
(ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/
17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ.  123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 208/04-11-2016) με 
θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 210/
05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής 
προσωπικού.

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./140/19470/05-9-2016 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως 
ισχύει.

6. Την αριθμ. 63868/7-9-2016 (ΦΕΚ Γ’834/2016) κοι-
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 67918/23-11-2016 (ΦΕΚ Γ΄1194/2016) όμοια, με 
την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγω-
γή εκατόν πέντε (105) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών.

7. Την αριθμ. 25155/31-3-2017 (ΦΕΚ Β’1237/2017) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία έγινε ανακα-
τανομή των θέσεων της κατεύθυνσης Διοικητικής Δι-
καιοσύνης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών 
σε δέκα οκτώ (18).

8. Το αριθμ. 5789/27-2-2018 αίτημα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

9. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν εννέα (109) σπουδαστών στην 
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (23η εκπαιδευ-
τική σειρά), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έτος 2018, 
ως εξής:

Α. Δέκα οκτώ (18) άτομα για τη Διοικητική Δικαιοσύνη,
Β. Εξήντα ένα (61) άτομα για την Πολιτική και Ποινική 

Δικαιοσύνη και
Γ. Τριάντα (30) άτομα για τους Εισαγγελείς.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

   Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./48/11418 (4)
Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι-
κονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/
2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/21-11-2013).

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προ-
σωπικού.

5. Το αριθμ. ΔΑΔΥ/21053/23-3-2018 έγγραφο της Ανώ-
νυμης Εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 

Την κατανομή σαράντα επτά (47) ατόμων, Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, από προσωρινούς πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων, της Προκήρυξης 10Κ/2017 (ΦΕΚ 27/τεύ-
χος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/4-8-2017) στην Ανώνυμη Εται-
ρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι     

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./47/10197 (5)
Κατανομή προσωπικού έτους 2018 στο Υπουρ-

γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης (Παπάφειο Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς»).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» 
(ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως ισχύουν, και τις διατά-
ξεις της παρ 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Το π.δ.  123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’208/04-11-2016) με 
θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’210/
05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011 ) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. 230/14-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) ατόμων, ως εξής: 
α) Κριθαργιώτη Ελένη του Πασχάλη σε θέση ΠΕ Μα-

θηματικών μερικής απασχόλησης, με ωράριο εργασίας 
μέχρι έξι (6) ώρες ημερησίως,

β) Αλμαλή Αικατερίνη του Αθανασίου σε θέση ΔΕ Μου-
σικών μερικής απασχόλησης, με ωράριο εργασίας μέχρι 
τέσσερεις (4) ώρες ημερησίως και

γ) Μάντης Φώτιος του Γεωργίου σε θέση ΔΕ Δασκάλων 
μερικής απασχόλησης, με ωράριο εργασίας μέχρι επτά 
(7) ώρες ημερησίως, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου (Ι.Δ.Α.Χ.), Βάσει του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, 
σύμφωνα με την αριθμ. 643/15-10-2009 απόφαση του Β’ 
Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, με την οποία κρίθηκε ότι συντρέ-
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χουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω π.δ, στο Παπάφειο 
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο 
Μελιτεύς» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Η Υπουργός 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι   

    Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381 (6)
Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων 

για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του 

άρθρου 5 του νόμου 4315/14 (ΦΕΚ 269Α/14).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4315/

2014 «Πράξεις εισφοράς σε ΥΠ και χρήμα-Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου 
ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της παρ. 6, του άρθρου 5 του ν. 4315/2014, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα χορήγη-

σης οικοδομικής αδείας πριν τη συντέλεση της πράξης 
αναλογισμού, σε οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων 
του ν.δ/τος 17.7.1923, άρτια κατά κανόνα ή κατά παρέκ-
κλιση και βαρυνόμενα με υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας.

Άρθρο 2
Προκειμένου να χορηγηθεί οικοδομική άδεια στα οι-

κόπεδα του άρθρου 1, θα πρέπει να συντρέχουν αθροι-
στικά τα εξής:

1. Να έχει διανοίγει με παραχώρηση σε κοινή χρήση 
από τους έναντι ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων τμη-
μάτων των ιδιοκτησιών τους, με συμβολαιογραφική δή-
λωση, χωρίς αιρέσεις και επιφυλάξεις, που εμπίπτουν στο 
πλάτος της οδού και σε μήκος προσώπου του οικοπέδου 
κατ’ ελάχιστο ίσο με το ισχύον κατά κανόνα ή κατά πα-
ρέκκλιση πρόσωπο του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου.

2. Το εναπομείναν αδιάνοικτο τμήμα του προσώπου 
του οικοπέδου να είναι μικρότερο του 50% του συνολι-
κού μήκους του.

3. Να έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού.
4. Το διανοιγόμενο τμήμα να είναι συνεχόμενο με άλ-

λον διανοιγμένο εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο ή οδό 
χαρακτηρισμένη ως προϋφιστάμενη του 1923.

Άρθρο 3
1. Μετά τη δήλωση και πριν τη χορήγηση της αδείας, 

πρέπει να ελέγχεται (από την Πολεοδομία ή με βεβαίωση 
μηχανικού) εάν έχουν κατεδαφιστεί τα ρυμοτομούμενα 
κτίσματα, μανδρότοιχοι κ.λπ. και τεθεί σε κοινή χρήση 
το ρυμοτομούμενο τμήμα.

2. Οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμους που 
έχουν ασφαλτοστρωθεί ή έχουν κατασκευαστεί τα κρά-
σπεδα, έχουν δηλαδή ήδη διαμορφωθεί και τεθεί σε κοι-
νή χρήση σε όλο το πλάτος τους, είναι δυνατόν να τύχουν 
αδείας οικοδομής και η σχετική πράξη αναλογισμού να 
συνταχθεί αργότερα.

3. Ο ιδιοκτήτης θα υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην 
αρμόδια Πολεοδομία και το Δήμο με την οποία δηλώνει 
ότι: α) εφόσον διανοιχθούν τα συνεχόμενα τμήματα της 
κοινόχρηστης οδού, ο ίδιος θα υποχρεούται άμεσα να 
προβεί στην πλήρη διάνοιξη σε όλο το μήκος του προ-
σώπου του, β) αποδέχεται την διάνοιξη με επίσπευση του 
τεχνικού έργου από τον οικείο δήμο, και γ) αποδέχεται 
την πράξη αναλογισμού. Ο οικείος Δήμος υποχρεούται 
να κοινοποιήσει τη δήλωση αυτή στους όμορους και 
απέναντι ιδιοκτήτες ώστε να λάβουν γνώση.

Άρθρο 4
1. Σε περίπτωση διαπλάτυνσης ο ιδιοκτήτης του ακι-

νήτου που ζητά την άδεια, θα πρέπει να υποβάλει προ-
ηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία πλήρη φάκελο για 
της σύνταξη της σχετικής πράξης αναλογισμού λόγω 
διαπλατύνσεως μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι θα επι-
σπεύσει την όλη διαδικασία μέχρι την κοινοποίηση της 
κυρωμένης πράξης. Σε περίπτωση μη επίσπευσης της 
διαδικασίας επιβάλλεται διακοπή των οικοδομικών ερ-
γασιών μέχρι την εκπλήρωση των παραπάνω.

2. Στις περιπτώσεις όπου μετά τη δήλωση παραχώ-
ρησης επιτυγχάνεται η πλήρης διάνοιξη της οδού στο 
προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο σχέδιο πλάτος και 
σε μήκος προσώπου κατ’ ελάχιστο αυτό της παρ. 6 του 
άρθρου 5 του ν. 4312/2014, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 3 παρ. 1 και 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Με τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν αναστέλλεται η 

διαδικασία έγκρισης και συντέλεσης των πράξεων ανα-
λογισμού.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι   

 (7)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον HANID BAHA-

RUDIN του HASAN και της SRUTI, για λαθρεμπο-

ρία καπνικών.

  Δυνάμει της 135/17/2017 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
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την 14-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 152 παρ. 1 
του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά 
λαθρεμπορία εννιά (9) πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώ-
θηκε την 24/12/2014 από αστυνομικούς της ΔΑΑ/ΟΠΚΕ 
Αγ. Παρασκευής στην Αθήνα επί της οδού Γερανίου αρ. 
9 (σχετ. η με αριθμ. 3008/12/5025/25.12.2014 μηνυτή-
ρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως) 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσ-
σάρων λεπτών (31,94€), το οποίο αναλύεται ως εξής: 
α) ποσό που αναλογεί στα κατασχεθέντα τσιγάρα, ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 3,68 €, Φ.Π.Α. 6,48 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 21,78 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 14,85 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 6,93 €.

2. Επιβλήθηκε στον HANID BAHARUDIN του HASAN 
και της SRUTI, γεν. το 1983 στο Μπαγκλαντές, πρώην 
κάτοικο Αθηνών οδός Αγησιλάου 2 και νυν αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ. 141333357, κάτοχο του με αρ. 136396 
Ειδικού Δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα υπό Αναγνώρι-
ση, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακο-
σίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, 
το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την 
είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών 
Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι 

(8)   
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον FARID AHMED 

TOY RAHMAT ALI και της ΗΑΝΙΒΑ ΒΙΒΙ, για λαθρε-

μπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 151/17/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
την 08/3/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 152 παρ. 1 
του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά 
λαθρεμπορία εξήντα πακέτα (60) πακέτων τσιγάρων που 
διαπιστώθηκε να κατέχει ο FARID AHMED TOY RAHMAT 
ALI επί της συμβολής των οδών Τιμαίως και Κροκεών 
(σχετ. η με αριθμ. 3008/14/5-α/23-06-2015 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού) και δη-
μοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των διακοσίων δεκαεννιά ευρώ και εξήντα λε-
πτών (219,60) το οποίο αναλύεται ως εξής: Εισαγωγικός 

Δασμός 27,72 €, Φ.Π.Α. 44,88€ και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 147,00 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 99,00 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 48,00 €).

2. Επιβλήθηκε στον FARID AHMED TOY RAHMAT ALI 
και της ΗΑΝΙΒΑ ΒΙΒΙ, γεν. στις 20/01/1985 στο Πακιστάν, 
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Λένορμαν 155, και νυν 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) 
κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(9)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ALLON FIROZ 

του MOHAMAD και της SHAMSNAHAR, για λα-

θρεμπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 253/13/2017 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
την 13-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 152 παρ. 1 
του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά 
λαθρεμπορία εξήντα ένα (61) πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 05/08/2012 από αστυνομικούς διε-
νεργούντες έλεγχο στο κέντρο των Αθηνών στην συμ-
βολή των οδών Στουρνάρη και Σουλτάνη (σχετ. η με 
αριθμ. 1020/57890/1/06.08.2012 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων) και δημοσιεύε-
ται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω
νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των διακοσίων ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών 
(201,66 €), το οποίο αναλύεται ως εξής: ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 21,88 €, Φ.Π.Α. 40,72 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 139,06 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 24,85 € +Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 114,21 €).

2. Επιβλήθηκε στον ALLON FIROZ του MOHAMAD 
και της SHAMSNAHAR, γεν. το 1986 στο Μπαγκλαντές, 
πρώην κάτοικο Αθηνών με τελευταία γνωστή διαμονή 
Αθηνών, οδός Τσαμαδού αρ. 24 και νυν αγνώστου δια-
μονής, με Α.Φ.Μ. 165156266, κάτοχο του με αρ. 138949 
Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέ-
πεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών 
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Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επο-
μένη της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2956/Α1-2479 (10)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων που 

προβλέπονται στον Οργανισμό της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του εδαφ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3832/

2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση 
της ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτη-
της Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/9.3.2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Του π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ-
ματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος»
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/8.9.2000).

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη, αποφασίζουμε:
Ι. Ανακατανέμουμε τις παρακάτω κενές οργανικές θέ-

σεις ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, που προβλέ-
πονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ως εξής:

α. Ανακατανέμουμε στον Κλάδο ΠΕ Λοιπών Ειδικο-
τήτων (ειδ. Φυσικών), μία (1) κενή οργανική θέση του 
Κλάδου ΠΕ Στατιστικών.

β. Ανακατανέμουμε στον Κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας 
(ειδ. Εκτυπωτών OFFSET), μία (1) κενή οργανική θέση του 
Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδ. Χειριστών Διατρητικών 
Μηχανών).

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Απριλίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 846/07 (11)
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 809/

14/03-05-2017 για τη «θέσπιση διαδικασίας 

συμ μετοχής τέκνων των μελών και του προσω-

πικού της ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή 

σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων 

(camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους» 

(ΦΕΚ 1747/Β΄/19-05-2017)

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4070/2012, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω-

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ 82/Α’), όπως ισχύει,

β. Το ν. 4463/2017, «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκα-
τάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - 
Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61ΕΕ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α’), ιδίως το άρθρο 13, παρ. 4.

γ. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και όπως ισχύει μετά 
το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α’ του ν. 2469/1997, ήδη άρθρο 90 
στο πδ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

δ. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 62189/
2001 "Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ" 
(ΦΕΚ 1391/Β’), ιδίως το άρθρο 3, στοιχείο Η’ αυτής.

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ανερχόμενη σε 130.000€ για 
το έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη 
(2018-2022) που βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ.

στ. Την υπ’αριθμ. 32130/28-03-2018 εισήγηση της αρ-
μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

Και κατόπιν της προφορικής εισήγησης του Προέδρου 
της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου, αποφα-
σίζει: 

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 της αριθμ. 809/14/03-05-2017 (ΦΕΚ 1747/

Β΄/19-05-2017) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι υπάλληλοι ή τα μέλη της Ολομέλει-

ας της ΕΕΤΤ επιλέγουν την παιδική κατασκήνωση ή τα 
προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα τέκνα τους.

2. Η συμμετοχή περιορίζεται είτε σε παιδική κατασκή-
νωση είτε σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων 
(camps), τη θερινή περίοδο, μεγίστης διάρκειας τριών 
(3) εβδομάδων με κάλυψη κόστους το οποίο ετησίως 
ορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ ανά τέκνο και δεν δύναται 
να υπερβαίνει τα 630€ ανά τέκνο.

3. Δεν καταβάλλεται η κατά τα ως άνω δαπάνη σε κα-
μία άλλη περίπτωση. Ενδεικτικά, δεν καταβάλλεται για 
την κάλυψη εξόδων για προγράμματα παιδικών σταθ-
μών και θερινών μαθημάτων».

Άρθρο 2
Το άρθρο 4 της αριθμ. 809/14/03-05-2017 (ΦΕΚ 1747/

Β΄/19-05-2017) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου εκάστου έτους 

η ΕΕΤΤ συγκροτεί Επιτροπή Κατασκηνώσεων που την 
απαρτίζουν έως πέντε (5) εργαζόμενοι στην ΕΕΤΤ για 
την υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
διαδικασίας για την συμμετοχή τέκνων των μελών και 
του προσωπικού της ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή 
σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), 
κατά τη θερινή περίοδο του ιδίου έτους.

2. Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων ενημερώνει το σύνολο 
του προσωπικού και των μελών της ΕΕΤΤ σχετικά με τη 
δυνατότητα συμμετοχής των δικαιούχων τέκνων σύμ-
φωνα με τα ως άνω και ως το τέλος Απριλίου εκάστου 
έτους καλεί το προσωπικό που ενδιαφέρεται καθώς και 
τα ενδιαφερόμενα μέλη της Ολομελείας να υποβάλουν 
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αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τις 15 Μαΐου του 
σχετικού έτους.

3. Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων συλλέγει τις εκδηλώ-
σεις ενδιαφέροντος συμμετοχής για κάθε ένα τέκνο, συ-
γκεντρώνει προσφορές από παιδικές κατασκηνώσεις και 
από προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει τις 
καλύτερες δυνατές τιμές/εκπτώσεις για τη συμμετοχή 
των τέκνων σε κάθε μία από τις παιδικές κατασκηνώσεις 
και τα προγράμματα που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 
τα παιδιά του προσωπικού και των μελών της ΕΕΤΤ.

4. Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων προς επίτευξη της 
καλύτερης τιμής/έκπτωσης συντάσσει και αποστέλλει 
εγγράφως έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις 
παιδικές κατασκηνώσεις ή/ και τα προγράμματα αθλη-
τικών δραστηριοτήτων (camps) βάσει των δηλούμενων 
αναγκών/συμμετοχών τέκνων που έχει λάβει νωρίτερα 
από τους υπαλλήλους ή/και τα μέλη της ΕΕΤΤ, αναφέρο-
ντας σε κάθε αίτηση/δήλωση τον συγκεκριμένο αριθμό 
τέκνων που θα συμμετέχουν σε κάθε κατασκήνωση ή 
σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps) 
και ζητώντας να λάβει χωριστή προσφορά από κάθε κα-
τασκήνωση ή πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων 
(camp) βάσει του αριθμού συμμετοχής.

5. Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων μεριμνά ώστε οι λη-
φθείσες απαντήσεις των παιδικών κατασκηνώσεων ή/
και των αθλητικών δραστηριοτήτων (camps) να πρωτο-
κολλούνται και επέχουν θέση προσφοράς προς την ΕΕΤΤ.

6. Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων συντάσσει και υπο-
βάλλει προς τον Αντιπρόεδρο των Ταχυδρομείων της 
ΕΕΤΤ υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται 
αναλυτικά τα στοιχεία κάθε τέκνου και τα στοιχεία της 
κατασκήνωσης ή του προγράμματος αθλητικών δραστη-
ριοτήτων (camp) που αυτό θα συμμετέχει, το ακριβές 
χρονικό διάστημα συμμετοχής του κάθε τέκνου καθώς 
και το κόστος συμμετοχής ανά τέκνο, βάσει της απάντη-
σης/προσφοράς που έχει λάβει. Οι σχετικές επιστολές/
αναθέσεις υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο των Τα-
χυδρομείων της ΕΕΤΤ, ο οποίος υπογράφει και τη σχετική 
σύμβαση.»

Άρθρο 3
Το άρθρο 5 της αριθμ. 809/14/03-05-2017 (ΦΕΚ 1747/

Β΄/19-05-2017) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και το 

αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, ο 
κάθε υπάλληλος ή μέλος της ΕΕΤΤ, το τέκνο του οποίου 
έχει συμμετάσχει σε παιδική κατασκήνωση ή πρόγραμμα 

αθλητικών δραστηριοτήτων (camp), οφείλει να υποβάλ-
λει προς την Επιτροπή Κατασκήνωσης υπεύθυνη δήλω-
ση του ιδίου ότι το τέκνο του (ή τα τέκνα του) παρακο-
λούθησαν τη συγκεκριμένη κατασκήνωση ή πρόγραμμα 
αθλητικών δραστηριοτήτων (camp), δηλώνοντας ονο-
ματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης του κάθε τέκνου 
καθώς και το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα της 
παιδικής κατασκήνωσης ή του θερινού προγράμματος 
αθλητικών δραστηριοτήτων (camp). Από την υπεύθυνη 
δήλωση θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν λαμβάνει ο ίδιος 
ή ο/η σύζυγος άλλη επιδότηση από κάποιον άλλο φορέα 
ή ασφαλιστικό ταμείο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

2. Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων σε συνεργασία με το 
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και μετά τον έλεγχο 
των ως άνω και ως αρμόδια για την υλοποίηση, παρα-
κολούθηση και τον έλεγχο του έργου αυτού, προχωρεί σε 
βεβαίωση του «καλώς έχειν». Τη σχετική βεβαίωση υπο-
γράφουν στελέχη της ΕΕΤΤ, μέλη της Επιτροπής Κατα-
σκηνώσεων, διαφορετικά από εκείνα τα οποία μετείχαν 
στη συγκεκριμένη κάθε φορά παιδική κατασκήνωση ή σε 
θερινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων (camp), 
εφόσον τα λοιπά μέλη της εν λόγω Επιτροπής επαρκούν 
για την ύπαρξη απαρτίας και, εν πάση περιπτώσει, υπο-
γράφουν τη βεβαίωση τουλάχιστον τρία μέλη.»

Άρθρο 4
H παράγραφος 2 του άρθρου 6 της αριθμ. 809/14/ 

03-05-2017 (ΦΕΚ 1747/Β΄/19-05-2017) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Η συνολική δαπάνη ανερχόμενη σε 130.000€ για 
το έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε 
έτη (2018-2022) για την κάλυψη της συμμετοχής των 
τέκνων υπαλλήλων ή μελών της ΕΕΤΤ στις παιδικές κατα-
σκηνώσεις ή προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων 
(camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους, είναι 
δαπάνη της ΕΕΤΤ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
ιδίου έτους».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 809/
14/03-05-2017 (ΦΕΚ 1747/Β΄/19-05-2017).

Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 

τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ  
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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