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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/18843/0022 (1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και 

νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων στους ελε−
γκτές υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 « (ΦΕΚ 
98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011), όπως τροπο−
ποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α).

3. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012) Από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

4. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/Β/
24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

5. Το αριθ. ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1023848 ΕΞ2014/6−2−2014 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγ−
χων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών για την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης των ελεγκτών υπαλλήλων, επειδή οι ανάγκες 
για προληπτικό έλεγχο είναι μεγάλες, λόγω της μετα−
φοράς αρμοδιοτήτων τόσο του προληπτικού, όσο και 
του προσωρινού ελέγχου από το ΣΔΟΕ προς τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

6. Το αρ. 3636/6.3.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δημο−
σιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών.

7. Το αρ. ΔΣΣΟΔ Β 0006383 ΕΞ 2014/25−2−2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής 
Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(582.000€) περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2014, η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−180 και 
ΚΑΕ 0511 και 0512, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε: Α) την καθιέρωση απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας για χίλιους ( 1.000) ελεγκτές υπαλ−
λήλους του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι είκοσι 
(20) ώρες ανά υπάλληλο το μήνα και Β) την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας α) νυχτερινής και β) Κυριακών 
κι εξαιρέσιμων για επτακόσιους (700) ελεγκτές υπαλ−
λήλους του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι δεκαέξι 
(16) ώρες ανά υπάλληλο κατά περίπτωση για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ και έως 
30−4−2014.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν 
να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και 
αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού 
ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργεί−
ων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊ−
σταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα 
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κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Οικονομικής Διοίκησης και στο Γραφείο της Γενικής 
Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην 
αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού με την ευθύνη των 
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

 Με εντολή  Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
F

(2)
   Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση 

στον ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. 

 Με την αριθμ. 54/2013/2014 Καταλογιοτική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ.2 και 155 
παρ.1 του Ν. 2960/2001 επιβλήθηκε στον ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ − ΑΔΤ: AB 567730, κάτοικο 
αγνώστου διαμονής Πολλαπλό Τέλος συνολικού ποσού 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ και ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (171.660,03). Με την ως άνω 
πράξη έχουν ορισθεί αστικά αλληλέγγυα υπόχρεοι για 
την καταβολή ολοκλήρου του ποσού και οι ΔΡΟΣΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ − ΑΔΤ: ΑΚ008894 και ΜΟΥ−
ΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ − ΑΔΤ: ΑΖ123158, κάτοικοι 
επίσης αγνώστου διαμονής, για υπόθεση λαθρεμπορίας 
τσιγάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 παρ. 5 εδαφ. (β) του Ν. 2960/2001, ως αγνώστου 
διαμονής. 

 Ηγουμενίτσα, 11 Μαρτίου 2014

Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΚΑΣ 
F

(3)
   Επιβολή προστίμου στους α) TODOROV NIKOLAY

του MARINOV κ.α. 

 Με την αριθ. 50/2013/18−03−2014 καταλογιστική πράξη 
του Διευθυντού του Τελωνείου Καλαμάτας, επιβλήθηκε 
πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) 
πλέον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4% (1.500,00 x 2,4%) τριάντα έξι 
ευρώ (36,00 €), ήτοι σύνολο χίλια πεντακόσια τριάντα 
έξι ευρώ (1.536,00 €), για παράβαση των άρθρων 142 
παρ. 2, 119Α παρ. 2, 155 και επόμενα του Ν. 2960/2001 

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», στους α) TODOROV 
NIKOLAY του MARINOV γεννηθέντα στις 15−2−1957 στη 
Βουλγαρία κατόχου του υπ' αριθμ. 5702158108 δελτί−
ου ταυτότητας Βουλγαρικών Αρχών και β) TODOROVA 
SIYKA του ASENOVA, γεννηθείσα στις 24/11/1958 στη 
Βουλγαρία κατόχου του υπ' αριθμ. 5811245831 δελτί−
ου ταυτότητας Βουλγαρικών Αρχών, κάτοικοι Ελλάδας 
αγνώστου διαμονής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 152 του N. 2960/2001. 

 Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ 
F

   Αριθμ. 42712/Γ2 (4)
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. η) του άρθρου 43 του

ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κων−
σταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και του Ιωάννη Μιχελάκη ως Υπουργού 
Εσωτερικών.

4. Το Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) περί διάσπασης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικό−
τητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 
10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο 
διδασκόντων.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ      

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008330304140002*


		2014-04-07T09:10:43+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




