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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξουσιοδότηση υπογραφής Πράξεων, Βεβαιώσεων και τίτλων πληρωμής «με εντολή» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ΄εφαρμογή του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

2

Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών εις βάρος
του SIMONI GEZIM του Lleshi για επτά (7) διακεκριμένες λαθρεμπορικές τελωνειακές παραβάσεις αλκοολούχων ποτών (τσίπουρου).

3

Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.

4

Έγκριση της υπ’ αριθ. 289/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματέρου, περί σύστασης προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7400
(1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής Πράξεων, Βεβαιώσεων και τίτλων πληρωμής «με εντολή» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και
ιδίως των άρθρων 24 και 69Γ, όπως ισχύουν.
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β. Του ν.4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει (Α΄51).
γ. Του άρθρου 9, παρ. 3 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
ε. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
στ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικοί Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ζ. Του π.δ. 122/2017 (Α΄149) «Οργανισμός Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής».
2. Την υπ’αριθ. 2/45897/0026/14.6.2017 (ΑΔΑ:
65OΦΗ36Κ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) με θέμα την παροχή οδηγιών επί
των διατάξεων του ν. 4270/2014, καθώς και την
2/45136/0026/1.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. με θέμα την παροχή οδηγιών για τον έλεγχο,
εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών.
3. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 35545/20.10.2017 απόφαση
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 7Θ3Ο465ΧΘΕ5Κ6), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 998/
23.2.2018 «Μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων της
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
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ρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: Ψ4Ο5465ΧΘΕ-2Μ4), υπ’
αριθμ. πρωτ. 4405/5.7.2018 «Μετακίνηση Προϊσταμένου
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 6ΦΤΤ465ΧΘΕ-ΩΦΖ), υπ’ αριθμ.
πρωτ. 4406/5.7.2018 «Μετακίνηση Προϊσταμένου στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής» (ΑΔΑ: 6ΞΤΧ465ΧΘΕ-9ΜΘ) και υπ’ αριθμ.
4407/5.7.2018 «Μετακίνηση και ανάθεση καθηκόντων
Προϊσταμένου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: ΨΠΖΔ465ΧΘΕ-21Χ)
αποφάσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3518/8.6.2018 απόφαση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περί τοποθέτησης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: ΨΖ1Κ465ΧΘΕ-Ο7Θ).
5. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη και ταχεία διεξαγωγή των ενεργειών
που αφορούν οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές
προκύπτουν από την μεταφορά στους φορείς Κεντρικής
Κυβέρνησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης,
έκδοσης εντολής πληρωμών και εξόφλησης των δαπανών των προϋπολογισμών αυτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τα ακόλουθα, ιεραρχικά υφιστάμενα
όργανα για την υπογραφή «με εντολή» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών ως εξής:
1. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ποσά ύψους από δέκα χιλιάδες ένα ευρώ
(10.001€) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €), ανά
πράξη, βεβαίωση ή τίτλο πληρωμής, για την υπογραφή:
α. της επί του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, το οποίο συντάσσεται κατόπιν τεκμηριωμένου
αιτήματος του διατάκτη, παρά πόδας αυτού, βεβαίωσης
ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά βρίσκεται εντός των
ορίων της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού του
αντίστοιχου Ειδικού Φορέα του ΥΜΕΠΟ και εντός του
ποσοστού διάθεσης αυτής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016,
όπως ισχύει,
β. της δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα του ΥΜΕΠΟ μέσο του
ΟΠΣΔΠ και της καταχώρησης της αναλαμβανόμενης δέσμευσης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής,
και στο Μητρώο Δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 66
του ν. 4270/2014(Α΄143), της παραγράφου 2 του άρθρου
3 και της παρ 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145),
γ. της Βεβαίωσης επί της πράξης ανατροπής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης ότι η δέσμευση της πίστωσης
ανακλήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 3γ, του άρθρου 66
του ν. 4270/2014 (Α΄143) και π.δ. 80/2016 (Α΄145), όπως
ισχύει,
δ. των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Πάγιας Προκατα-
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βολής, σύμφωνα με τα άρθρα 92, 100, 101, 108, 109 και
110 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
ε. χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών,
στ. των πράξεων τακτοποίησης των πληρωμών που
γίνονται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής,
2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού
τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών
για την υπογραφή:
ε. Της εκκαθάρισης της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού των Ειδικών Φορέων 1049-101 Γραφείο Υπουργού και Γραφεία Γενικών Γραμματέων ΥΜΕΠΟ, 1049-201 Γενική (Διοικητική) Γραμματεία ΥΜΕΠΟ,
1049-202 Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Μετανάστευσης
του ΥΜΕΠΟ, 1049-402 Αρχή Προσφυγών και 1049-501
Λοιπές Αυτοτελείς Μονάδες του ΥΜΕΠΟ οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό.
3. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού για ποσά έως δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000€) και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον προϊστάμενο της Δ/νσης οικονομικής Διαχείρισης, για την υπογραφή:
α. της επί του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, το οποίο συντάσσεται κατόπιν τεκμηριωμένου
αιτήματος του διατάκτη, παρά πόδας αυτού, Βεβαίωσης
ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά βρίσκεται εντός των
ορίων της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού του
αντίστοιχου Ειδικού Φορέα του ΥΜΕΠΟ και εντός του
ποσοστού διάθεσης αυτής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016,
όπως ισχύει,
β. της δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα του ΥΜΕΠΟ μέσο του
ΟΠΣΔΠ και της καταχώρησης της αναλαμβανόμενης δέσμευσης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής,
και στο Μητρώο Δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 66
του ν. 4270/2014(Α΄143), της παραγράφου 2 του άρθρου
3 και της παρ 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145),
γ. της βεβαίωσης επί της πράξης ανατροπής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης ότι η δέσμευση της πίστωσης
ανακλήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 3γ, του άρθρου 66
του ν. 4270/2014 (Α΄143) και π.δ. 80/2016 (Α΄145), όπως
ισχύει,
δ. των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Πάγιας Προκαταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 92, 100, 101, 108, 109 και
110 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
ε. της τακτοποίησης των πληρωμών που γίνονται με
χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.
4. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης ΠΔΕ και
λοιπών Δράσεων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον προϊστάμενο της Δ/νσης οικονομικής
Διαχείρισης, για την υπογραφή:
α. συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών
και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη
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δημόσια ληψοδοσία, β. λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 3, περ. ι
του ν. 4270/2014 ( Α΄143).
5. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληρωμών για την
υπογραφή:
α. των Εντολών για την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής
(Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
την χρηματική εξόφληση των εκδιδόμενων Χρηματικών
Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση
των Τραπεζικών Λογαριασμών των δικαιούχων και την
απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ Τρίτων,
σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
β. εγγράφων, για τη διενέργεια συμψηφισμών και την
απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
6. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών για ποσά έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) και
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον προϊστάμενο της Δ/νσης οικονομικής Διαχείρισης, για την
υπογραφή:
α. της επί του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, το οποίο συντάσσεται κατόπιν τεκμηριωμένου
αιτήματος του διατάκτη, παρά πόδας αυτού, Βεβαίωσης
ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά βρίσκεται εντός των
ορίων της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού του
αντίστοιχου Ειδικού Φορέα του ΥΜΕΠΟ και εντός του
ποσοστού διάθεσης αυτής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016,
όπως ισχύει, για δαπάνες που αφορούν μισθοδοσία, πρόσθετες αμοιβές, μετακινήσεις και λοιπές αποζημιώσεις
που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του
πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με οποιουδήποτε
τύπου σχέση, μίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων
υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους
άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου.
β. της δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του ειδικού φορέα του ΥΜΕΠΟ μέσο του
ΟΠΣΔΠ και της καταχώρησης της αναλαμβανόμενης δέσμευσης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής,
και στο Μητρώο Δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 66
του ν. 4270/2014 (Α΄143), της παραγράφου 2 του άρθρου
3 και της παρ 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145),
γ. της βεβαίωσης επί της πράξης ανατροπής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης ότι η δέσμευση της πίστωσης
ανακλήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 3γ, του άρθρου 66
του ν. 4270/2014 (Α΄143) και π.δ. 80/2016 (Α΄145), όπως
ισχύει,
δ. της εκκαθάρισης και της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων των πρόσθετων αμοιβών, μέχρι αποζημιώσεων
και υπηρεσιακών μετακινήσεων, καθώς και των με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του
πάσης φύσεως προσωπικού όλων των Ειδικών Φορέων
του Υπουργείου των φυσικών προσώπων που απασχο-
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λούνται με οποιουδήποτε τύπου σχέση, μίσθωση έργου
ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής,
καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για
την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου
7. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού
τον προϊστάμενο της Δ/νσης οικονομικής Διαχείρισης,
για την υπογραφή:
α. της εκκαθάρισης της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ειδικού Φορέα 1049-203 Γενική
(Τομεακή) Γραμματεία Υποδοχής και του Ειδικού Φορέα
1049 401 Υπηρεσία Ασύλου,
β των συγκεντρωτικών Καταστάσεων, πρόσθετων
αμοιβών, αποζημιώσεων και υπηρεσιακών μετακινήσεων, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του
Υπουργείου, των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με οποιουδήποτε τύπου σχέση, μίσθωση έργου ή
παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής,
καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για
την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου που αποστέλλονται στην Διεύθυνση Λογαριασμών
Δημοσίου (πρώην Δ24) του ΓΛΚ.
γ. των βεβαιώσεων επί των πράξεων διορισμών,
εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών
του Προσωπικού κάθε κατηγορίας κάθε ειδικού φορέα,
για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων πιστώσεων στον
προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΥ
Ι

(2)
Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών εις βάρος
του SIMONI GEZIM του Lleshi για επτά (7) διακεκριμένες λαθρεμπορικές τελωνειακές παραβάσεις αλκοολούχων ποτών (τσίπουρου).
Με την 114/10.09.2018 (MRN:18GRYK37020000138-5)
Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Βόλου επιβάλλονται εις βάρος του SIMONI GEZIM
του Lleshi, αλβανικής καταγωγής, με ΑΦΜ 168428903/
ΔΟΥ Λαμίας, κατόχου του αριθμ. BG5676533 διαβατηρίου έκδοσης αλβανικών αρχών, αγνώστου διαμονής,
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεου, διαφυγόντες φόροι ποσού 628.376,57 € και πολλαπλά τέλη ποσού 1.885.129,71 € πλέον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ
45.243,11€, συνολικού ύψους 2.558.749,39 €, για επτά (7)
διακεκριμένες λαθρεμπορικές τελωνειακές παραβάσεις
αλκοολούχων ποτών (τσίπουρου) που προβλέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 53, 54 παρ.1, 56 παρ.1, 2β,
79, 80 και 81 παρ.3 του ν.2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και τιμωρούνται από τις συνδυασμένες
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διατάξεις των άρθρων 119Α παρ.2 και 3, 142 παρ.2, 3, 4,
150 παρ.1, 155 παρ.1 εδ. β και παρ.2 εδ.ζ΄ και 157 του
ιδίου ως άνω νόμου, διότι όπως προέκυψε από σχετική
έρευνα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής,
ο ανωτέρω ως εργαζόμενος σε αγρόκτημα στη Δίβρη
Φθιώτιδας κατά την περίοδο 2010-2016, παρήγαγε/απέσταξε παράνομα κατ΄ επανάληψη και από κοινού μαζί
με άλλα τέσσερα πρόσωπα, 101.939,76 λίτρα τσίπουρο.
Ο κατά του οποίου η παρούσα έχει δικαίωμα προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο
δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή (άρθρο 152
παρ. 7 του ν. 2960/2001).
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 859/20
(3)
Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α΄. του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012) και ιδίως
τα άρθρα 5 (παρ. 1 στοιχ. δ, ε, ιζ, κδ), 13 (παρ. 1 στοιχ.
ια και ιβ) και 15,
β΄. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012),
γ΄. του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»
(ΦΕΚ 191/Α΄/16.11.1994), ως ισχύει,
δ΄. του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α΄/2014),
2. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.: 686/064/2013 «Κανονισμός
Γενικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 1700/Β΄/2013),
3. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ: 687/328/2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
1874/Β 72013),
4. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.: 375/010/2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/
Β΄/16.03.2006),
5. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.: 762/018/2015 «Πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ταχυδρομικών υπηρεσιών για το υπό ανάπτυξη
υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του
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«Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» της
ΕΕΤΤ κατόπιν ολοκλήρωσης δημόσιας διαβούλευσης»,
6. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.: 762/018/2016 «Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος "Παρατηρητήριο
Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων
Λιανικής"» (ΦΕΚ 2369/Β΄/02.08.2016),
7. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ: 790/017/2016 «Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών
ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα»,
8. την ΕΕΤΤ ΑΠ: 835/010/16.11.2017 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού για τη
Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»,
9. τη διεξαχθείσα, κατά το χρονικό διάστημα από
10.12.2017 έως και 07.02.2018, Δημόσια Διαβούλευση
καθώς, και τις απαντητικές επιστολές, όπως αυτές υπεβλήθησαν, από τις ακόλουθες δύο (2) εταιρείες, οι οποίες
συμμετείχαν στην ως άνω Δημόσια Διαβούλευση:
Αρ. Πρωτ.:

Συμμετέχουσα εταιρεία:

4289/07.02.2018

«DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»

4437/08.02.2018
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
10. την, από 03.04.2018. ανακοίνωση της ΕΕΤΤ για τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διεξαχθείσης ως
άνω Δημόσιας Διαβούλευσης,
11. την Εισήγηση αριθ. 32456/Φ600/10-07-2018 της
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
12. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν επιβαρύνεται, ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, και ύστερα
από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ,
Δρ. Σπυρίδωνα Παντελή, αποφασίζει:
1. Εκδίδει απόφαση:
Άρθρο 1
Σκοπός/Πεδίο εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγραφή
των διαδικασιών λειτουργίας του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών
Προϊόντων Λιανικής» («Σύστημα») για τις ταχυδρομικές
υπηρεσίες. Το Σύστημα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 762/018/2016
(ΦΕΚ 2369/Β΄/2.8.2016), τη 12η.09.2016.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι όροι
που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω:
α΄. «Σύστημα «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής (Σύστημα)»: Σύστημα πληροφορικής, που αποσκοπεί στην
αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση, συλλογή
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και διάθεση σε τρίτους με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο
των στοιχείων και των λιανικών τιμών ταχυδρομικών
υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο Σύστημα αποτελείται από
δύο τμήματα: το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο και το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο.
β΄. «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο»: Το τμήμα του Συστήματος στο οποίο οι Υπόχρεοι Πάροχοι θα αποστέλλουν
ηλεκτρονικά, με μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και
αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων, τα στοιχεία και
τις λιανικές τιμές των τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών, ακολουθώντας τις επιταγές συγκεκριμένου Σχήματος Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίων, όπως διατίθενται σε
συγκεκριμένη περιοχή του ιστότοπου της ΕΕΤΤ.
γ΄. «Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο»: Το τμήμα του Συστήματος το οποίο χρησιμοποιεί η ΕΕΤΤ για τη διάθεση
στο κοινό, με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο, όλων των
δημοσιοποιήσιμων στοιχείων και των λιανικών τιμών
των τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών των Υπόχρεων Παροχών.
δ΄. «Λιανική Τιμή Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»: Η τιμή
της αποστολής ενός ή πολλαπλών ταχυδρομικών αντικειμένων σε έναν παραλήπτη, σύμφωνα με το τιμολόγιο του Υπόχρεου Παρόχου. Η τιμή της αποστολής θα
απεικονίζει την τελική επιβάρυνση του καταναλωτή συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ΦΠΑ, όπου αυτός
εφαρμόζεται.
ε΄. «Λιανική Τιμή Ομαδικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»:
Η τιμή της αποστολής πολλαπλών ταχυδρομικών αντικειμένων, από τον ίδιο αποστολέα σε πολλούς παραλήπτες, σύμφωνα με το τιμολόγιο του Υπόχρεου Παρόχου.
στ΄. «Συγκριτική Αξιολόγηση των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»: Η διαδικασία καταχώρησης από τον καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο των επιθυμητών
χαρακτηριστικών μίας ταχυδρομικής υπηρεσίας (αποστολή εγγράφων ή/και δεμάτων σε Ελλάδα ή εξωτερικό)
και η αυτοματοποιημένη απόκριση του Παρατηρητηρίου
με ταξινομημένες λίστες διαθέσιμων ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του καταναλωτή.
ζ΄. «Σχήμα Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου»: Η απεικόνιση των δεδομένων λιανικών τιμών του τιμολογίου ταχυδρομικών υπηρεσιών με ένα συγκεκριμένο συντακτικό
και μορφολογικό πρότυπο.
η΄. «Μορφότυπος Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου»: Η
σημασιολογική περιγραφή του Σχήματος Αρχείου Στοιχείων Τιμολογίου.
θ΄. «Υπόχρεος Πάροχος»: Η ταχυδρομική επιχείρηση
με Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες λιανικής και έχει
ετήσιο κύκλο εργασιών από την παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, άνω του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, για δύο (2) τουλάχιστον, συναπτά έτη.
ι΄. «Τρίτος φορέας»: ο ιδιώτης ή δημόσιος φορέας που
δύναται να εξαγάγει τα δημόσια δεδομένα του Παρατηρητηρίου.
ια΄. «Δημόσια δεδομένα»: Τα στοιχεία και οι λιανικές
τιμές ταχυδρομικών υπηρεσιών τα οποία είναι κοινοποιήσιμα σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το επιχειρηματικό απόρρητο.
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ιβ΄. «Ιδιωτικά δεδομένα»: Τα εμπιστευτικά στοιχεία
ταχυδρομικών υπηρεσιών που δίνονται αποκλειστικά
στην ΕΕΤΤ.
2. Όροι ή φράσεις, που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο
και χρησιμοποιούνται στην απόφαση, έχουν την έννοια
η οποία τους αποδίδεται στον ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/
07.03.2012).
Άρθρο 3
Γενικές αρχές λειτουργίας/
Υποχρεώσεις Παροχών
1. Ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει να συμμορφωθεί με
τις υποχρεώσεις της παρούσας απόφασης, εντός έξι (6)
μηνών από τη λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα, κατά
το οποίο το Σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία.
2. Σε περίπτωση που ο Υπόχρεος Πάροχος πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών χαμηλότερο από το προκαθορισμένο όριο για δύο (2) συναπτές εταιρικές χρήσεις,
παύει η υποχρέωση εισαγωγής/ενημέρωσης δεδομένων,
ύστερα από σχετική έγγραφη ενημέρωση της ΕΕΤΤ.
3. Σε περίπτωση μεταβολής/παύσης δραστηριότητας
του Υπόχρεου Παρόχου, τροποποιείται/παύει η υποχρέωση εισαγωγής/ενημέρωσης δεδομένων, ύστερα από
σχετική έγγραφη ενημέρωση της ΕΕΤΤ.
4. Κάθε Υπόχρεος Πάροχος οφείλει να εισάγει και να
ενημερώνει τα δημόσια δεδομένα στο Αποθετήριο, ώστε
να αποτυπώνονται οι τιμοκατάλογοι για τις διαθέσιμες
ταχυδρομικές υπηρεσίες λιανικής, όπως ισχύουν. Την
αυτή υποχρέωση έχουν και ως προς τα ιδιωτικά δεδομένα αυτών, αποκλειστικά και μόνον για χρήση της ΕΕΤΤ.
5. Ένας Πάροχος που πληροί τα χαρακτηριστικά του
Υπόχρεου Παρόχου, πλην αυτού του ορίου κύκλου εργασιών, δύναται να εφαρμόσει την παρούσα απόφαση,
μετά από έγγραφη ενημέρωση της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή εξομοιούται ως προς τις υποχρεώσεις με τον
Υπόχρεο Πάροχο.
Άρθρο 4
Πρόσβαση στο Σύστημα
1. Η πρόσβαση στο Σύστημα για τον Υπόχρεο Πάροχο
πραγματοποιείται με τη χρήση διαπιστευτηρίων (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
2. Ο Υπόχρεος Πάροχος ορίζει τον Διαχειριστή Παρόχου, ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαπιστευτηρίων
των χρηστών του. Για τον σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής
συμπληρώνει στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου την
ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής Παρόχου ταχυδρομικών
υπηρεσιών, καθώς και τη «Δήλωση Διαχειριστή», την
οποία αποστέλλει στην ΕΕΤΤ. Με την παραλαβή αυτής,
η ΕΕΤΤ προχωρά στην ενεργοποίηση του λογαριασμού
του Διαχειριστή Παρόχου.
3. Οι υπόλοιποι χρήστες του Υπόχρεου Παρόχου εγγράφονται, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής
Παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά
και μόνο από τον Διαχειριστή Παρόχου.
4. Ο Διαχειριστής Παρόχου, καθώς και οι χρήστες του
Υπόχρεου Παρόχου οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία
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μέτρα ασφάλειας και να μην γνωστοποιούν τα προσωπικά τους διαπιστευτήρια σε τρίτους και γενικά να μεριμνούν για τη προστασία τους. Κατά τη σύνδεση του στο
Σύστημα, ο εκάστοτε χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευτηρίων του πιστοποιεί την ταυτότητα
του και υποχρεούται να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια.
5. Η ΕΕΤΤ δεν εγγυάται την ασφάλεια του Συστήματος από επιθέσεις τρίτων και ουδεμία ευθύνη φέρει σε
περίπτωση ζημίας από αυθαίρετη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση τρίτου, με οποιονδήποτε τρόπο, στα διαπιστευτήρια χρήστη, έναντι του χρήστη, του νομικού ή
φυσικού προσώπου επ’ ονόματι του οποίου ο χρήστης,
ως κάτοχος των συγκεκριμένων διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί το Σύστημα.
6. Κάθε τρίτος φορέας που επιθυμεί να εξαγάγει δημόσια δεδομένα από το Σύστημα, πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική δημιουργία λογαριασμού, ως τρίτος
φορέας, μέσω της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου.
Άρθρο 5
Αποθετήριο: Εισαγωγή/Ενημέρωση στοιχείων
1. Ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει να εισάγει/ενημερώνει το Αποθετήριο με τα δημόσια δεδομένα, εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εμπορικής
διάθεσης νέας ταχυδρομικής υπηρεσίας ή μεταβολής
υφιστάμενης.
2. Ο Υπόχρεος Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για τα δεδομένα που εισάγει/ενημερώνει στο Αποθετήριο. Σε περίπτωση ανάγκης παροχής σχετικών διευκρινίσεων, ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει να αποστείλει, εντός
της προαναφερόμενης προθεσμίας, σχετικό ερώτημα
στην ΕΕΤΤ. Η υποβολή του ερωτήματος διακόπτει την
προθεσμία, η οποία άρχεται εκ νέου, με την έγγραφη
ανταπόκριση της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 6
Τροποποίηση μορφότυπου και σχήματος
1. Τα σχήματα αρχείων στοιχείων, καθώς και ο μορφότυπος για την απεικόνιση των στοιχείων των τιμοκαταλόγων των ταχυδρομικών υπηρεσιών λιανικής βρίσκονται
αναρτημένα στο Αποθετήριο.
2. Ο Υπόχρεος Πάροχος δύναται να αποστέλλει στην
ΕΕΤΤ, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αιτιολογημένες
προτάσεις για ενημέρωση των ισχυόντων σχημάτων, καθώς και του μορφοτύπου. Ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει
να αποστέλλει προτάσεις με το ως άνω περιεχόμενο και
σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών
του στην αγορά, διαπιστώνει αδυναμία συμμόρφωσης
με το ισχύον σχήμα και μορφότυπο.
3. Η ΕΕΤΤ δύναται να ενημερώνει τα στοιχεία των σχημάτων αρχείων στοιχείων τιμοκαταλόγων και του μορφοτύπου, κατά τα τέλη των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου
κάθε έτους, κατόπιν ανακοίνωσης αναρτωμένης προ τριάντα (30) ημερών, στον ιστότοπό της. Στην ανακοίνωση
αυτή, η ΕΕΤΤ θα επισημαίνει τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
Άρθρο 7
Έλεγχοι της ΕΕΤΤ και Κυρώσεις
1. Η ΕΕΤΤ διενεργεί έκτακτους ελέγχους για τη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του Συστήματος.
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Στην περίπτωση διαπίστωσης πλημμελούς ενημέρωσης του Συστήματος από Υπόχρεο Πάροχο, η ΕΕΤΤ
αποστέλλει σε αυτόν τις διορθώσεις που οφείλει να
πραγματοποιήσει στο Σύστημα. Η αποκατάσταση των
σφαλμάτων/παραλείψεων πρέπει να ολοκληρώνεται,
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση
της ΕΕΤΤ.
2. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 17 του
ν. 4053/2012.
Άρθρο 8
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 743/014/2014
«Σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.».
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις
αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 81386/27238
(4)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 289/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, περί σύστασης προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4555/2018, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
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σης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/2007) « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α΄/14.11.2002) “Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις”.
7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) « Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές
τους, νόμιμες».
9) Το υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 “ Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016) - Ρυθμίσεις
θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων”.
10) Την υπ’ αριθ. 2329/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Νικολάου-Νέστωρος
Τσίτσικα του Ναπολέοντος και άλλων (συνολικά 6) και
αναγνωρίζεται ότι οι ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο Δήμο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου.
11) Την υπ’αριθ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 508247/6374/2013
έφεση του ΝΠΔΔ ¨Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης
Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αττικής κατά της
ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.
12) Το υπ’ αριθ. 505158/2017 πιστοποιητικό του
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι από
01.01.2013 μέχρι και 21.05.2017, κατά της υπ’αριθμ.
2329/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών έχει ασκηθεί η υπ’αριθμ. 508247/6374/2013
έφεση από τον ΝΠΔΔ ¨Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αττικής και εκτός
αυτής της έφεσης κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει
ασκηθεί από οποιονδήποτε.
13) Την υπ’ αριθ. 248/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αττικής περί
παραίτησης από το δικόγραφο της με αριθμ. Καταθέσεως ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 508247/6374/2013 εφέσεως κατά
της 2329/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.
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14) Την από 03.09.2018 Εξώδικη Δήλωση παραίτησης
του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αττικής από το
δικόγραφο της ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 508247/6374/2013 έφεσης κατά της 2329/2013 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απευθύνεται στον Αντώνιο-Λυκούργο Μπαμπαρούτση του Ιωάννη και επιδόθηκε σε αυτόν την 05.09.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 297 του ΚΠολΔ.
15) Την 1373/Γ΄/05.09.2018 Έκθεση επίδοσης της ανωτέρω Δήλωσης παραίτησης στον Αντώνιο-Λυκούργο
Μπαμπαρούτση του Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 297 του ΚπολΔ.
16) Την από 03.09.2018 Εξώδικη Δήλωση παραίτησης
του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αττικής από το
δικόγραφο της ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 508247/6374/2013 έφεσης κατά της 2329/2013 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απευθύνεται στην Θεοδώρα Ιατρίδου του Νικολάου και επιδόθηκε σε αυτήν
την 05.09.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
297 του ΚΠολΔ.
17) Την 1374/Γ΄/05.09.2018 Έκθεση επίδοσης της ανωτέρω Δήλωσης παραίτησης στην Θεοδώρα Ιατρίδου του
Νικολάου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 297
του ΚπολΔ.
18) Την από 03.09.2018 Εξώδικη Δήλωση παραίτησης
του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αττικής από το
δικόγραφο της ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 508247/6374/2013 έφεσης κατά της 2329/2013 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απευθύνεται στον Νικόλαο-Νέστορα Τσίτσικα του Ναπολέοντος, και επιδόθηκε
σε αυτόν την 05.09.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 297 του ΚΠολΔ.
17) Την 1375/Γ΄/05.09.2018 Έκθεση επίδοσης της ανωτέρω Δήλωσης παραίτησης στον Νικόλαο-Νέστορα Τσίτσικα του Ναπολέοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 297 του ΚπολΔ.
18) Την υπ’ αριθ. 289/11.09.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων- Καματερού,
περί σύστασης τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο εν λόγω Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης.
19) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 289/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, περί σύστασης τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
εν λόγω Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης, ως εξής:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

Μπαμπαρούτσης Αντώνιος - Λυκούργος Ιωάννης

ΠΕ

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

1

Τσίτσικας Νικόλαος - Νέστωρ

Ναπολέων

ΠΕ

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

1

Ιατρίδου Θεοδώρα

Νικόλαος

ΠΕ

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους στον
προϋπολογισμό του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των ΚΑ:15-6021.0007,
15-6021.0001, συνολικού δε ύψους 13.500,00 ευρώ, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 54.000,00 ευρώ θα προβλεφθεί
στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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