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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2985
31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.ΔΠΠ 3905
(1)
Τροποποίηση της αριθ. Φ2−1617/2010 κοινής υπουργικής
απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατά−
στασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων
παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια
υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, κατα−
γραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρή−
σεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ
1980/Β/2010).

Τροποποίηση της αριθ. Φ2−1617/2010 κοινής υπουργικής
απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατά−
στασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων
παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια
υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, κατα−
γραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρή−
σεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ
1980/Β/2010). ...................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45913 οικ./3−11−2015 (ΦΕΚ
τ.Β΄ 2414/10−11−2015) απόφασης του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας
με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e−παράβολο) από το Υπουργείο Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων» − Παράταση διάρκειας εργασιών. ................
Αναγνώριση του Υπερηχογραφικού Εργαστηρίου του
Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ως
κατάλληλου για την εκπαίδευση ιατρών ειδικό−
τητας Καρδιολογίας στους υπερήχους σύμφωνα
με τις νεώτερες τεχνικές........................................................
Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα του Τελωνείου Λευκάδας για
διάστημα οχτώ μηνών του έτους 2016........................
Aπόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας για διά−
στημα έντεκα (11) μηνών έτους 2016. ............................
Καθορισμός έγκρισης κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου έτους
2016. ...........................................................................................................
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OI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

3

4

5

6

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005).
2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (ΦΕΚ 185/Α/2014 ).
3. Το Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ... με−
ταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114)
5. Το Π.δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκα−
τάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρα−
τηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 46/Α/2006), όπως ισχύει.
6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116)
7. Του Π.δ. 75/2015 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουρ−
γών».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Την υπ’ αρ. 107837/21.10.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζά−
κρη» (ΦΕΚ Β΄ 2280).
9. Της υπ’ αριθμ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 2405/10−11−2015) «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη».
10. Το άρθρο 31 παρ. 7, 8 και 9 του Ν. 3784/2009 «Ανα−
θεώρηση του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.
11. Τη με αριθμ. Φ2−1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κ.υ.α
των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και
ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθη−
σης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργί−
ας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονι−
κής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε
με τις με αριθμ. Φ2−2022/2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012), οικ.
40534/4859/2013 (ΦΕΚ 2041/Β/2013), Φ2−515/2014 (ΦΕΚ
548/Β/2014), Φ2−2204/2014 (ΦΕΚ 2436/Β/2014) και οικ.
ΔΠΠ 79789/2014 (ΦΕΚ 3678/Β/2014) όμοιες κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
12. Την ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων που προέ−
κυψαν κατά τη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστη−
μάτων εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων
και προς εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές
εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημά−
των παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια
υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγρα−
φής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και
ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», Φ2−1617/7.12.2010
(ΦΕΚ 1980/Β/2010) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«3. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα στο ισο−
ζύγιο εισροών εκροών στους 15οC ± 1,5%, συμπεριλαμ−
βανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων
του συστήματος.»
2. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης i. της παρ. 7
του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ογκομετρικός πίνακας άλλος από τις ως άνω πε−
ριπτώσεις α) και β), είκοσι εννέα μήνες.»
3. Η περίπτωση νi. της παρ.7 του Άρθρου 5 τροπο−
ποιείται ως εξής:
«νi. Ειδικά για την πρώτη έκδοση της απαιτούμενης
νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας της παρ. 5 του Άρ−
θρου 8, για όσα αιτήματα υποβληθούν μετά την ισχύ
της παρούσας απόφασης, ή την έκδοση ενιαίας άδειας
λειτουργίας νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων, απαιτείται
ογκομέτρηση των δεξαμενών από διαπιστευμένο φορέα.»
4. Στην παρ. 7 του Άρθρου 5, μετά την περίπτωση νί.
προστίθεται περίπτωση νii. ως εξής:
«νii. Κάθε νέα ογκομέτρηση δεξαμενών διενεργείται
μόνο από διαπιστευμένους φορείς.»

7. Στην περ. iν. του Υποδείγματος Δήλωσης Εγκατά−
στασης της παρ. 2 του Άρθρου 8, η φράση «παρ. 3 του
Άρθρου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3 του
Άρθρου 4».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επόμενη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 83539 οικ.
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45913 οικ./3−11−2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
2414/10−11−2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύ−
σταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντι−
κείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου
(e−παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» − Παράταση
διάρκειας εργασιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015» και
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58340/Γ2/8.4.2015 έγγραφο του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/21555/03−04−2015 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών.
3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 366/30−06−2015 έγγραφο της
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλό−
γων Ελλάδος.
4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11698/02−10−2015 έγγραφο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15343/29−10−2015 έγγραφο του
Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.
6) Την υπ’ αριθ. 45913 οικ./3−11−2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2414/
10−11−2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία συστή−
θηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα Εργασίας.
7) Το από 22−12−2015 έγγραφο της Προέδρου της ως
άνω Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ανάγκη παρά−
τασης της διάρκειας των εργασιών της.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45913 οικ./3−11−2015 (ΦΕΚ
τ.Β΄ 2414/10−11−2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της Ομάδας
Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρο−
νικού παραβόλου (e−παράβολο) από το Υπουργείο Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
έως τις 30 Ιουνίου 2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 45913 οικ./3−11−2015
(ΦΕΚ τ.Β΄ 2414/10−11−2015) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Γ4β/οικ.101110
(3)
Αναγνώριση του Υπερηχογραφικού Εργαστηρίου του
Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ως
κατάλληλου για την εκπαίδευση ιατρών ειδικότητας
Καρδιολογίας στους υπερήχους σύμφωνα με τις νε−
ώτερες τεχνικές.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄)
«Περί ειδικοτήτων».
β) Του άρθρου 3,4 του Ν.1278/1982 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/
31−8−1982) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»
και του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄ 1983), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34/
τ.Α΄) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις».
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2256/1994 «Συμβούλια
κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού προ−
σωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α/1994) με τις
οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων
4 (εκτός της περίπτωσης δ΄) και 5 του άρθρου 27 του
Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α/1983).
δ) Του άρθρου 20 παρ.2 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄)
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί−
σεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.δ. 228/2000 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12−9−2000) «Άδεια
εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων», όπως τροποποιήθηκε
με το Π.δ. 210/2003 (ΦΕΚ 168/τ.Α΄/2−7−2003).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
ζ) Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/28−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
η) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Της υπ’ αριθμ.Υ25 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 11114/12−3−2015 έγγραφο της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβι−
βάζεται το υπ’ αριθμ. 2996/114/9−3−2015 αίτημα του Γ.Ν.
Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ».
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 6526/2−12−2015 Γνωμοδότηση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
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4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού (σχετική η αριθμ. Β1α/οικ.95139 εισήγη−
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.ε΄ του άρθρου
24 του Ν.4270/2014−ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014), αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική γνωμοδότηση του
ΚΕ.Σ.Υ. με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του
Υπερηχογραφικού Εργαστηρίου του Καρδιολογικού
Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
για την εκπαίδευση ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας,
στις νεώτερες/εξειδικευμένες τεχνικές Υπερήχων, κα−
θώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2488
(4)
Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για
καθαριότητα του Τελωνείου Λευκάδας για διάστη−
μα οχτώ μηνών του έτους 2016.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/ 1953
«Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α΄/59).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 "Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις".
3) Την αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Περί
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μι−
σθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Δημοσίων Υπηρεσιών".
4) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2012) σχετικά με «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5) Την αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 858/
Β΄/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ.
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουρ−
γού», στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊστα−
μένους Δ/νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ. όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αρίθμ. 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ
1175/Β/1998/11.11.1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6) Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754Β΄/1997) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».
7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Τελωνείου
Λευκάδας για το έτος 2016 ποσού 2.100,00 Ευρώ, στον
Ειδικό Φορέα 90−38/233 Κ.Α.Ε. 1232 με ποσοστό διάθεσης
70% (ήτοι 1.470,00 ευρώ) για κατ’ αποκοπή χορήγημα
καθαριότητας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου
Λευκάδας του Ειδικού Φορέα 233 και Κ.Α.Ε. 1232 στο
ποσό των =170,97= Ευρώ μηνιαίως και για διάστημα οχτώ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μηνών του έτους 2016 (από 01/01/2016 έως 31/08/2016).
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρημα−
τικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) του Υπουρ−
γού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 2588/2015
(6)
Καθορισμός έγκρισης κατ’ αποκοπή χορηγήματος για
καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου έτους 2016.

Λευκάδα, 29 Δεκεμβρίου 2015

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του
Ν. 2314/1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημά−
των» (ΦΕΚ Α΄/59).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).
3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ
1741/Β/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού δια−
δικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών
πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
4. Τον Ν. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 112/
τ.Α΄/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.δ. 1337/1973 Περί τροποποιήσεως των διατά−
ξεων του Ν.δ. 321/1969 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογι−
στικού» και άλλων διατάξεων.
6. Την απόφαση αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997
(ΦΕΚ 858/Β/1997) του Υπ. Οικονομικών «Περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξου−
σίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γε−
νικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/
νσεων και Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του
Υπ. Οικονομικών αριθμ. 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ
1175/Β/1998/11.11.1998).
7. Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών» (ΦΕΚ
754/Β/1997).
8. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας
για το έτος 2015 ποσού 2.208,00 Ευρώ στον ειδικού
Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232, για κατ’ αποκοπή χορήγημα
καθαριότητας.
9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Ν. Ζα−
κύνθου του Ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό
των 184,00 Ευρώ μηνιαίως για το έτος 2016.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρημα−
τικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αρίθμ.
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Υπ. Οικο−
νομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΓΚΑ
F
Αριθμ. 2489
(5)
Aπόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για
καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας για διάστημα
έντεκα (11) μηνών έτους 2016.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/ 1953
«Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α΄/59).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 "Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις".
3) Την αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741 /Β/
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Περί
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μι−
σθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Δημοσίων Υπηρεσιών".
4) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2012) σχετικά με «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5) Την αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 858/Β/
1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊ−
σταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. και
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο
Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσε−
ως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6) Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754Β΄/1997) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».
7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2016 ποσού =1.600,00= Ευρώ, στον
Ειδικό Φορέα 90−38/235 Κ.Α.Ε. 1232 με ποσοστό διάθεσης
70% (ήτοι =1.120,00= ευρώ) για κατ’ αποκοπή χορήγημα
καθαριότητας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Νομού
Λευκάδας του Ειδικού Φορέα 235 και Κ.Α.Ε. 1232 στο
ποσό των εκατό =100,00= Ευρώ μηνιαίως για έντεκα
μήνες του έτους 2016 (από 01/01/2016 έως 30/11/2016).
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/
0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) του Υπουργού
Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 29 Δεκεμβρίου 2015
Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΓΚΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 24 Δεκεμβρίου 2015
Η Προϊσταμένη
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ ΜΩΡΑΙΤΗ
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