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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.471.32/ΑΔ.586393/Σ.2099 (1)
Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία Υπαλλήλου ΚΛ/ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του φορέα ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΑ, που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του 
Ν. 4172/2013.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 (ή 4 ή 5) κ α 7 των άρθρων 

17 κ α 18 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοί−
κησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο−
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει και του 
Ν. 4250/2014.

3. Του Π.δ. 290/02 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 260/τ.Α΄/24−10−2002).

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
προσωπικού της μητρώου η MY ΚΛ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑ−
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ (AM: 8328) 
εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4325/2015.

5. Την Φ.471.32/ΑΔ.587099/Σ.2324/24−10−2013 Διαπ/κή 
Πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 84879οικ/25−11−2015/ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΔΔΔΑΔ έγγραφο και το Φ.471/82/ 
194420/Σ.619/3−12−2015/ΕΔΤ/ΥΠΕΘΑ

7. Την με αριθμό 7910324548/29−05−2015 11.07 Βεβαίω−
ση εγγραφής της υπαλλήλου στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται το 2015 δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Γενικής Κυβέρνησης, ύψους 875€, το οποίο δύναται 
να καλυφθεί από πιστώσεις ΚΑΕ 0200 (ΑΑΥ 1/9−12−2015).

9. Την υπ’ αριθ. Φ.900/20/246489/Σ. 120/10−3−2015 από−
φαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ122/ΤΥΕΘ Π1−3−2015) με την 
οποία διορίστηκε ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ στη θέση του 
Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ και την υπ’ αριθ. Φ.900/84/
249030/Σ.512/24−10−2014 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2887/τ.Β΄/
27−10−2014), με την οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδι−
ότητες θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού στον Γενικό 
Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά της κάτωθι Μονίμου Υπαλλήλου κλά−
δου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του φορέα ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΑ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση ανωτέρω κλάδου, στον οποίο ανήκε 
πριν τη θέση της σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό 
που κατείχε και μισθολογικό κλιμάκιο που υπαγόταν 
κατά το χρόνο θέσης της σε διαθεσιμότητα:

MY ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ (AM: 8328) με 
βαθμό Ε΄ κ α ΜΚ 1 του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ−
ΟΤΗΤΑΣ ειδ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ−ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ της 350 ΠKB.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015 
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ
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    Αριθμ. ΠΟΛ. 1271 (2)
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομι−

κών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση λη−
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο».

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του 

Ν. 3943/2011 (Α΄ 66), περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθε−
σμων οφειλών προς το Δημόσιο,

β) των άρθρων 2, 4, 5 παρ. 2β, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 22 παρ. 
9 και 24 του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύουν,

γ) του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν,

δ) του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας», όπως ισχύουν, 

ε) του Π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων 
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

στ) του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως ισχύουν,

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

2. α) Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δημοσιοποίηση λη−
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»,

β) την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 
(Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής 
διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονά−
δων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων 
από αυτές», όπως ισχύει.

γ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25−02−2014 
(Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα−
φής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 
(Β΄ 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
“Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε 
Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών»,

ε) την υπ’ αριθμ. Υ.14/7−10−2015 (Β΄ 2144) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

3. Την ανάγκη εναρμόνισης της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 
1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αφε−
νός με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013, και αφετέρου 
με τις διατάξεις του νέου οργανισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών (Π.δ. 111/2014).

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

Άρθρο Μόνο

1. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2011 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «Αναρτώνται συ−
νολικές ληξιπρόθεσμες κατά Κ.Ε.Δ.Ε., βασικές οφειλές 
προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000) ευρώ βεβαιωμένες, ανά φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Αναρτώνται συ−
νολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές, σύμφωνα με 
τον Ν. 4174/2013 και το Ν.δ. 356/1974, προς το Δημόσιο 
άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανά 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα». Στο ίδιο 
άρθρο μετά τις λέξεις: «των ανωτέρω οφειλών που δη−
μοσιοποιούνται προστίθενται» διαγράφονται οι λέξεις 
«και οι» και προστίθενται οι λέξεις «τόκοι, πρόστιμο,».

2. Όπου στις περιπτώσεις 5 και 6 του άρθρου 2, στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 και στο άρθρο 7 της υπ’ 
αριθμ. ΠΟΛ.1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μικών αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφορια−
κών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), στο εξής νοείται η Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 
5 οι λέξεις: «www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου 
Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «www.
publicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Η περίπτωση 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2011 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργείται και οι 
επόμενες περιπτώσεις του άρθρου αυτού αναριθμούνται. 

4. Η περίπτωση β) του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 
1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθί−
σταται και προστίθενται στο τέλος αυτής περιπτώσεις γ) 
και δ) ως εξής: «β) Οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί 
αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική 
απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, γ) οι 
οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης 
και δ) οι οφειλές αποβιωσάντων οφειλετών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2015

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2564 (3)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στη Δράση «Προαγωγή 
της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανι−
σμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην 
κοινωνία υποδοχής.» (κωδ. 004) και ειδικότερα στο 
έργο 1.4β/13, του Ετήσιου Προγράμματος 2013, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χω−
ρών (EIF), στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος 
«Αλληλεγγύη & Διαχείριση των Μεταναστευτικών 
Ροών Περιόδου 2007 − 2013».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 435/2007/ΕΚ (L 168/28−6−2007) απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχε−
τικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, 
ως μέρους του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη 
και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών 2007−2013», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
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(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 
του ανωτέρω νόμου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

4. Την αριθμ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).

6. Την αρ. 2/95230/0004/24−10−2013 Υπουργική από−
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομι−
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(Ν.4151/2013), θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄ 2730).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του 
Ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως ισχύει, 
καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Την αριθμ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπά−
γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών», άρθρο 
7, Β, III (ΦΕΚ Β΄ 785/5−5−2015).»

11. Το άρθρο 9, του Ν. 4332/9−7−2015 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄) 
για την Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προ−
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/
ΕΕ και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισό−
δου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την 
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ−
καλείται καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή επιχορηγούμενου από αυτόν φορέων. Η 
προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη της ελεγκτικής 

αποζημίωσης των μελών της συγκροτούμενης ελεγκτι−
κής ομάδας, καθώς και των εξόδων μετακίνησής τους 
θα καλυφθεί από τον λογαριασμό με IBAN GR 66 010 
0013 0000007100130762 «Λογαριασμός για την αξιοποί−
ηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου 
των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του 
γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των 
Μεταναστευτικών Ροών» ο οποίος συστάθηκε με την 
2/83302/Β0041/16−11−2009 απόφαση του Υπουργού των 
Οικονομικών (ΦΕΚ 2394 τ.Β΄), τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 
την Τεχνική Βοήθεια των Ταμείων.

13. Το εγκεκριμένο στην αρ. 656η/2015 συνεδρίαση της 
ΕΔΕΛ Πρόγραμμα Ελέγχων των Ταμείων του Γενικού 
Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα−
ναστευτικών Ροών Περιόδου 2007 − 2013» που αφορά το 
Ετήσιο Πρόγραμμα (Ε.Π.) 2013, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− της Δράσης «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας 

ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως δι−
αμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής.» (κωδ. 004) 
και ειδικότερα στο έργο 1.4β/13 με τίτλο: «Ραδιοφωνικές 
εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, 
αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου έντυπου, 
ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού» (Δικαιούχος: 
«Συνεργασία − ένωση: α) BEE GROUP Ανώνυμη Εται−
ρεία − Δικτυακές Υπηρεσίες − Σύμβουλοι Επιχειρήσε−
ων β) PRAKSIS − Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνι−
κής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας, γ) «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε»), στο 
πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013, του Ευρωπαϊ−
κού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (EIF), του 
Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των 
Μεταναστευτικών Ροών Περιόδου 2007 − 2013».

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΚ199252, υπάλληλος της Δ/νσης «Διεύθυνση Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονίστρια.

− ΜΙΧΕΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
με Α.Δ.Τ. ΑΕ462396, υπάλληλος της Δ/νσης «Αυτοτελή 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως εμπειρογνώμονας.

− ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ253781, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της Δ/νσης «Διεύθυνσης 
Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ., 
OTA και Ειδικών Κατηγοριών» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ/Δη−
μοσιονομικών, ως εμπειρογνώμονας.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 17/12/2015 έως 
22/12/2015, ως εξής: α) στις 17−12−2015 στην έδρα της Υπεύ−
θυνης Αρχής του EIF, στην Αθήνα, β) στις 18−12−2015 στην 
έδρα της Υπεύθυνης Αρχής του EIF και στην έδρα του 
Τελικού Δικαιούχου «PRAKSIS» στην Αθήνα και γ) στις 21 
και 22−12−2015 στις έδρες των Τελικών Δικαιούχων «BEE 
GROUP Α.Ε.» και «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφω−
σης ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.», στην Λάρισα. Διευκρινίζεται ότι η 
20−12−2015 είναι ημέρα μετάβασης της ομάδας ελέγχου 
από την Αθήνα στη Λάρισα και η 22−12−2015 είναι ημέρα 
ελέγχου και επιστροφής στην Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
7,8 και 9 του προοιμίου.
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5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί−
νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το 
στοιχείο 12 του προοιμίου.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 928/ΥΟΔΔ/23−12−2015

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος
ΣΤ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

F
        Αριθμ. απόφ. 1205 (4)
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού της 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
(Συνεδρίαση 238η/18−12−2015)

Έχοντας υπόψη:
1. Ότι, η Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνη−

ση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα ιδρύθηκε με το Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 
245/Α/2007) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, και προέρ−
χεται εκ μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία ΔΕΚΟ από 
το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπο−
λογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) που είχε 
ιδρυθεί με το Ν.Δ. 390/1969 (ΦΕΚ 283/Α/1969) ως Ν.Π.Ι.Δ. 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Το υπ’ αριθμ. 1136 εισηγητικό σημείωμα του Προέ−
δρου Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου και τα αναφερόμενα 
σ’ αυτό.

3. Την παρ. 176 του Ν.4261 (ΦΕΚ 107/τ΄α/5−5−2014), όπου 
τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 
(Α΄226), όπου μεταξύ άλλων αναφέρει πως «Η απόφαση 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπι−
κό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του 
Ν.3429/2005 (Α’314), που υπάγονται στις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Δευτέρου του Ν. 4024/2011, εκδίδεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 20, Κεφάλαιο Β, του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16−12−2015).

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται αφενός μεν για την υπερω−
ριακή απασχόληση στο ποσό των διακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (250.000) € αφετέρου δε για απασχόληση κατά 
τις εξαιρέσιμες και αργίες στο ποσό των πενήντα πέντε 
χιλιάδων (55.000) € και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη 
πίστωση στο σχέδιο του προϋπολογισμού της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. έτους 2016 με στοιχεία Κ.Α. 261 και Κ.Α. 263, αντί−
στοιχα.

5. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 45, το άρθρο 72 και το 
άρθρο 73 (ΦΕΚ 542/Β/18−6−1980) καθώς και το άρθρο 
73 (ΦΕΚ 242/Β/23−4−1981) του Κανονισμού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας (βιβλίο Α και 
βιβλίο Β), ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αφορούν 
οτην παροχή εργασίας του προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. για υπερωριακή εργασία, νυχτερινή και εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες, αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Ορίζει, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, ως ανώτατο όριο απογευματι−
νής υπερωριακής απασχόλησης τις εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εργαζόμενο, ανά εξάμηνο του έτους 2016 και 
συνολικά διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά εργαζόμενο 
κατ’ έτος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.

2. Ορίζει ως ανώτατο όριο απασχόλησης κατά τις 
αργίες και εξαιρέσιμες οι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά 
εργαζόμενο, ανά εξάμηνο του έτους 2016 και συνολικά 
εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά εργαζόμενο κατ’ 
έτος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.

3. Την άμεση εκτέλεση της απόφασης, μετά τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ  
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