
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/ 
29875/2-12-2016 απόφασης «Κατανομή προσω-
πικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017».

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (χιονοπτώσεις -παγετός) που εκδηλώ-
θηκαν στους Δήμους Σαμοθράκης, Σουφλίου, Δι-
δυμοτείχου, Ορεστιάδας και του Δημοτικού Δια-
μερίσματος Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./7/222 (1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/ 

29875/2-12-2016 απόφασης «Κατανομή προσω-

πικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017».

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 ισχύει και της παρ. 21 του 
άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(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.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το υπ’ αριθμ. 171/2-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875/ 
2-12-2016 απόφασης (ΦΕΚ 4118/Β/2016) για την κατανο-
μή χιλίων πεντακοσίων ενός (1501) διοριστέων σε ΟΤΑ α’ 
βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΩΝ ΑΣΕΠ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

1 ΦΕΚ 288/Γ/13-04-2010 ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1 ΦΕΚ 200/Γ/29-03-2011 ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3 ΦΕΚ 200/Γ/29-03-2011 ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2 ΦΕΚ 200/Γ/29-03-2011 ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Aριθμ. ΠΟΛ. 1015 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντο-

να καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις -παγετός) 

που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Σαμοθράκης, 

Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και του 

Δημοτικού Διαμερίσματος Φερών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.  1284/1982 

(ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται 
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις 
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών 
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις 
Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του 
ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες ο 
Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζη-
μιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει 
την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δη-
μόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

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

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 
Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

9. Την με αριθμ. 39/10.01.2017 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: 
ΨΓ8Ν7ΛΒ-ΓΜΡ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Σα-
μοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και το 
Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα (χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν στις 
παραπάνω περιοχές.

10. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 15.02.2017 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νο-
μικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια 
κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους 
Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας έως και την 15.02.2017. Έως 
την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσω-
πα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δό-
σεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 15.02.2017 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την ημερο-
μηνία υπογραφής της παρούσας οφειλών, των ανωτέρω 
προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02002263101170002*




