
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθμ. Ζ1-699/2010 (Β’ 917).

2 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων 
και στοιχείων, σύμφωνα με τον ν.  4557/2018 
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 139).

3 Παράταση ισχύος προσωρινών θέσεων εργασίας 
κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-
στους επισκευής τριών (03) φωτοτυπικών μηχα-
νημάτων KONICA MINOLTA Bizhub 36 από την 
εταιρεία «MINERVA MARINE INC.» για το ΥΝΑΝΠ/
ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 
(ΔΕΚΝ).

5 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της (επώνυ-
μο) LAMOVE (όνομα) VJOLLCA του ABAZ και της 
MACBULE για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

6 Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας με αμοιβή για το 
νοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος Στήριξης 
Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για το β’ εξά-
μηνο 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 108544 (1)
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 της κοι-

νής υπουργικής απόφασης αριθμ. Ζ1-699/2010 

(Β’ 917). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

(β) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

(γ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

(δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

(στ) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

(ζ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

(η) Του π.δ. 69/2015 Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ-
γού (Α’ 113).

(θ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

(ι) Της απόφασης αριθμ. Υ59/5-9-2018 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818).

(ια) Του άρθρου 5, παρ. 1 της κοινής υπουργικής 
απόφασης αριθμ. Ζ1-699/23-6-2010 (Β’ 917) «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγί-
ας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L133 της 
22.5.2008».

(ιβ) Του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμο-
ποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρη-
ση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 
29.6.2016, σ. 1).

ιγ) Του άρθρου 14, παρ. 4 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), 
όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 
5338/17-1-2018 απόφαση «Κωδικοποίηση του ν. 2251/
1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο 
κείμενο» (Β’ 40).

2. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοι-
νού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 
της αριθμ. Ζ1-699/23-6-2010 
κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ.  1 του άρθρου 5 της αριθμ. Ζ1-699/
23-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, 
ως εξής:

«Όταν η σύμβαση πίστωσης αναφέρεται σε δείκτη 
αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο πιστωτής 

ή, όπου έχει εφαρμογή, ο πιστωτικός διαμεσολαβη-
τής παρέχει το όνομα του δείκτη αναφοράς και του 
διαχειριστή του και τις δυνητικές επιπτώσεις στους 
καταναλωτές, σε χωριστό έγγραφο προοριζόμενο για 
τους καταναλωτές, το οποίο μπορεί να επισυνάπτε-
ται στο έντυπο “τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληρο-
φοριών καταναλωτικής πίστης” του προηγούμενου 
εδαφίου.».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 58901οικ. (2)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 

αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων 

και στοιχείων, σύμφωνα με τον ν.  4557/2018 

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσω-

μάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες δι-

ατάξεις» (Α’ 139). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996, αναφορικά 

με τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α’ 104), όπως ισχύει,

ii. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’),

iii. του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’), όπως ισχύει,

iv. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’),

v. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
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άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’),

vi. των άρθρων 32 και 33 του ν. 4557/2018 για την 
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματο-
δότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α’),

vii. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’),

viii. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΦΕΚ 136 Α’) και

ix. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).

2. Το αριθμ. 9306/31.08.2018 έγγραφο της Εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου, το αριθμ. 5198/04.09.2018 έγ-
γραφο της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι-
ότητες - Άρθρ. 47 ν. 4557/2018, το αριθμ. ΔΧΠ 0002774 
ΕΞ 2018/ΧΠ: ΓΔΟΠ 0002767 ΕΙ/2018-03.10.2018 έγγρα-
φο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, το 
αριθμ. ΕΞ.2619/06.09.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμμα-
τείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το αριθμ. 
47784οίκ./14.09.2018 έγγραφο της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής του Έργου «Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων- Πολιτικής 
και Ποινικής Δικαιοσύνης».

3. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης, με από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Ομάδας Εργασίας με αντικεί-
μενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών 
λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την 
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκ-
δικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον 
αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των 
προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές 
αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δη-
μευθέντα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τον καθορι-
σμό της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής 
εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τε-
χνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και 
την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις 
εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον 
αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των 
προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές 
αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευ-
θέντα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ως αντικείμενό της 

έχει τον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης 
της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει 
η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη του Παναγιώτη, Αντει-

σαγγελέα του Αρείου Πάγου ως Πρόεδρο, με αναπληρω-
τή τον Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου, Αντεισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου,

2. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα του Βασιλείου, Αντεισαγγε-
λέα Εφετών Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον Δημήτριο Γκύζη του Ιωάννη, Αντεισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών,

3. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών 
Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΥΔΔΑΔ ως τακτικό μέλος,

4. Βασιλική Τζενάκη του Εμμανουήλ, Στατιστικό, Ειδική 
Συνεργάτιδα στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέ-
μηση της Διαφθοράς ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον Αθανάσιο Νίκα του Δημητρίου, Νομικό, Ειδικό Συ-
νεργάτη της ιδίας Γενικής Γραμματείας,

5. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, 
Δικηγόρο Αθηνών με έμμισθη εντολή στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αργυρή 
Αποστολίδου του Αποστόλου, Γραμματέα Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών/Διεύθυνση Χρημα-
τοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

6. Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, Δικαστική 
Γραμματέα, στέλεχος της Α’ Μονάδας της Αρχής Κατα-
πολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματι-
κές Δραστηριότητες - Άρθρ. 47 ν. 4557/2018 ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του 
Δημητρίου, Αστυνόμο Α’ της ιδίας Μονάδας,

7. Ξανθίππη Παππά του Διαμαντή, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
Πολιτικών Δικαιοσύνης του ΥΔΔΑΔ ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρώτρια τη Νικολέτα Μολυμπάκη του Κωνστα-
ντίνου, Υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,

8. Μαρία Ζέρβα του Γεωργίου, Δικαστική Υπάλληλο, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας και Στατιστικής 
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρώτρια την Ελένη Κοξαράκη του Εμμανου-
ήλ, Δικαστική Υπάλληλο, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Διοίκησης και Προσωπικού της Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η 
Πασχαλινά Σιστάνη του Ζήση, Υπάλληλος της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέως της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59052 Τεύχος Β’ 4914/02.11.2018

 Αριθμ. 70553 (3)
Παράταση ισχύος προσωρινών θέσεων εργασί-

ας κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Κο-

ρίνθου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 40, 41 και 43 του ν. 2776/1999 «Σωφρο-

νιστικός Κώδικας» (Α’ 291), όπως ισχύει και
β) του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημε-

ρών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή 
απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α’ 97), όπως 
ισχύει,

γ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136).

2. Την αριθμ. 22631 οικ./26.04.2018 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα-
φής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου, στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 
Πολιτικής, στον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπη-
ρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” και στους 
Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής, στην Πρόεδρο, 
στους Γενικούς Συντονιστές και στον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και στους Προϊσταμέ-
νους των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου» 
(Β’ 1450).

3. Την αριθμ. 36617/18-05-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6Π6ΝΩ-
ΔΙΨ/ΦΕΚ Β’ 2044/6.6.2018).

4. Το αριθμ. 16/12.09.2018 πρακτικό του Συμβουλίου 
Εργασίας Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης 
Κορίνθου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
την ισχύ των πέντε (5) προσωρινών θέσεων εργασί-
ας κρατουμένων, που καθορίστηκαν με την με αριθμ. 
36617/18-05-2018 απόφαση, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Καταστήματος Κράτησης 
Κορίνθου.

Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία 
στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογι-
σμό ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλου είδους αμοιβή, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών 
διατάξεων του π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανώτατου 
ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής 
καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α’ 296), όπως 

ισχύει, και θα πρέπει να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ κατά 
του κινδύνου ατυχήματος.

Μετά το πέρας εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, 
παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ   

Ι

   (4) 
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-

στους επισκευής τριών (03) φωτοτυπικών μηχα-

νημάτων KONICA MINOLTA Bizhub 36 από την 

εταιρεία «MINERVA MARINE INC.» για το ΥΝΑΝΠ/

ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 

(ΔΕΚΝ). 

   Με την 2824.76/72829/2018/04-10-2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρ-
θρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας 
«MINERVA MARINE INC.», συνοδευόμενη από τα πρακτι-
κά της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, ανάληψης 
του κόστους επισκευής τριών (03) φωτοτυπικών μηχα-
νημάτων KONICA MINOLTA Bizhub 36 για το ΥΝΑΝΠ/
ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας επτακοσίων ογδόντα ευρώ 
(780€), πλέον ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

   (5) 
 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της (επώνυ-

μο) LAMOVE (όνομα) VJOLLCA του ABAZ και της 

MACBULE για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

 Με την 472/2016/24-04-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Υ.Κ. Θεσ/νίκης, επι-
βάλλονται σε βάρος της (επώνυμο) LAMOVE (όνομα) 
VJOLLCA του ABAZ και της MACBULE, γεν. 30/04/1972 
στην Αλβανία, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Κασσάν-
δρου αριθμ. 99 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά 
τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον 
τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 340 τεμα-
χίων τσιγάρων και 350 γραμμαρίων καπνού, πράξη που 
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, 
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρ-
θρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του 
ν. 2960/2001.
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Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 411 (6)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας με αμοιβή για 

το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος Στή-

ριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για το 

β’ εξάμηνο 2018. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 

(176 Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και της επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015(176 Α’).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 114 παρ. 2, 200 και 282 
παρ. 16 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 239/1998  (ΦΕΚ 180/Α’/29-7-1998) 
«Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία 
“Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ” 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας».

5. Την αριθμ. 54/2005 απόφαση του Νομ. Συμβουλί-
ου “Έγκριση του Οργανισμού Στήριξης Ογκολογικών 
Ασθενών’ Ή ΕΛΠΙΔΑ” και της οικονομοτεχνικής μελέτης 
(ΦΕΚ 627/Β/12-05-2005).

6 Την αριθμ. 118/2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 691/06-11-20124/
τ. ΥΟΔΔ) περί εκλογής νέων μελών Δ.Σ του Ιδρύματος 
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ- της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρου.

7. Το άρθρο 3 της αριθμ. 54/2005 (ΦΕΚ  627/Β’/
12-05-2005) απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχα-
ΐας σχετικά με σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την 
επωνυμία «“Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών - 
Η ΕΛΠΙΔΑ” της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας», 

σχετικά με 24ωρη παρακολούθηση της διαμονής των 
περιθαλπομένων στο Ίδρυμα.

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ και Δημόσιο Λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.

9. Την αριθμ. 352840/661/22-12-2017(ΑΔΑ: 6Γ6Υ7Λ6-
5ΦΛ) απόφαση Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδος- Ιονίου και την αριθμ. 207/21-12-2017 απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δος με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός έτους 
2018 του Ιδρύματος.

10. Την αριθμ. 226/18-06-2018 πρόσκληση για Συνε-
δρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

11. Το αριθμ. 259/11-07-2018 έγγραφο της περί δέ-
σμευσης πίστωσης δαπάνης.

12. Το αριθμ. 215670/9878/12-07-2018 έγγραφο 
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου περί 
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης.

13. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη απασχόλησης πέ-
ραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά την νυχτερινή 
βάρδια, για επτά (7)νοσηλευτές του Ιδρύματος για την 
αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του «Ιδρύματος 
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ».

14. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας με αμοιβή για 
επτά (7) νοσηλευτές του «Ιδρύματος Στήριξης ογκολο-
γικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ» για το β’ εξάμηνο 2018, και 
μέχρι 96 ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, διότι η νοσηλευ-
τική υπηρεσία του λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

15. Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικονομικό προϋπολο-
γισμό του Ιδρύματος έτους 2018 με ποσό 1.685,76€ και 
τον Κ.Α.Ε 0211 «Υπερωριακή-Νυχτερινή αποζημίωση».

16. Το αριθμ. 4/12-07-2018 (θέμα 7ον) πρακτικό Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, σχετικά με καθιέρω-
ση υπερωριακής, νυχτερινής εργασίας για το β’εξάμηνο 
του 2018,για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό του 
Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας για 
επτά (7) νοσηλευτές του «Ιδρύματος Στήριξης ογκολο-
γικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ» για το β’ εξάμηνο του 2018 
και μέχρι 96 ώρες συνολικά ανά υπάλληλο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος 2018 με ποσό 1.685,76€ και τον Κ.Α.Ε 0211 
«Υπερωριακή-Νυχτερινή αποζημίωση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΣΑΡΑ -ΔΑΦΑΛΙΑ  
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*02049140211180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2018-11-02T19:36:56+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




