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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018.

2

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/
2663 (ΦΕΚ 1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική
απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ.
1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση
της υπουργικής απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/
Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά
με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και
επικίνδυνων ουσιών.

3

Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών στον Αερολιμένα Ηρακλείου.

4

Κατανομή για πρόσληψη συγγενών αποβιωσάντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος, στην ΕΛΤΑ ΑΕ.

5

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

6

Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «Εθνική Συμμαχία
για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills
and Jobs)».

7

Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσάντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αρ. Φύλλου 1876

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24193 οικ. Φ.105.6
(1)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
β. Του ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112
τ.A΄/25-5-1998).
γ. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176/16-12-2015) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005. (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄).
ε. Του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) "Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
π.δ. 60/2016 (Α΄ 99).
στ. Του π.δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
ζ. Της αριθμ. 33/30-5-1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της αριθμ. 88/2-8-1985 Π.Υ.Σ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (Α΄ 109) από
30-5-1997).
η. Της αριθμ. 2026439/3480/0022/30-5-1997 (Β΄ 462)
κοινής υπουργικής απόφασης.
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θ. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ6/29-9-2015 (Β΄ 2109) περί
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο
Τόσκα».
ι. Του άρθρο 23 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99).
κ. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4533/27-4-2018
(Α΄ 75).
2. Της ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./152/15093/30-04-18 απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06, με την οποία εγκρίθηκε
η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως έξι (6) μήνες, προκειμένου να επικουρούν
τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους
και ειδικότερα στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2018.
3. Της αριθμ. 25380 οικ Φ.300.16/30-4-2018 απόφασης
Αρχηγού Π.Σ. «Υπογραφή συμβάσεων εργασίας εποχικού προσωπικού».
4. Την από 8000/1/25β΄/2018 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού
(στο πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με ειδικότητες: α) εργάτες πυρόσβεσης - διάσωσης,
β) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ) πυροφύλακες,
δ) εργάτες και οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων
τμημάτων, συνολικού αριθμού 1.500 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που
προσλήφθηκαν το έτος 2018 έως έξι (6) μήνες υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου
και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών,
να απασχολείται υπερωριακά, να εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, αποφασίζουμε:
Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης
(με την ειδικότητα του εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης, πυροφύλακα, εργάτη Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων, και του οδηγού πυροσβεστικού
οχήματος) συνολικού αριθμού 1.500 ατόμων και διάρκειας απασχόλησης για το έτος 2018 έως έξι (6) μήνες,
ως ακολούθως.
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, ως ακολούθως:
1.1 Μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 4.140 ώρες για 69 άτομα).
1.2 Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 1.440 ώρες για 36 άτομα).
1.3 Μέχρι τριάντα (30) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ, 6ης
ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.
(Σύνολο 2.490 ώρες για 83 άτομα).
1.4 Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες ο καθένας, για τους
πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχολού-
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νται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της 5ης ΕΜΑΚ,
ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης,
Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ.
Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και αυτών που
απασχολούνται στις λοιπές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
της Χώρας.
(Σύνολο 19.680 ώρες για 1.312 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού
1.500 ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασης τους, ως
ακολούθως:
2.1 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας
από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 8.280 ώρες για 69 άτομα).
2.2 Μέχρι εκατόν πέντε (105) ώρες συνολικά ο καθένας
από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 3.780 ώρες για 36 άτομα).
2.3 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ 6ης
ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.
(Σύνολο 7.470 ώρες για 83 άτομα).
2.4 Μέχρι εβδομήντα δύο (72) ώρες ο καθένας, για
όλους τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που
απασχολούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της
5ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και σε
Υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση.
(Σύνολο 60.192 ώρες για 836 άτομα).
2.5 Μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες ο καθένας, για
όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
και Κλιμάκια που δεν στελεχώνουν 24ωρο περιπολικό.
(Σύνολο 22.848 ώρες για 476 άτομα).
3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού
1.500 ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασης τους, ως
ακολούθως:
3.1 Μέχρι εκατόν πέντε (105) ώρες συνολικά ο καθένας
από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ηςΕΜΑΚ.
(Σύνολο 7.245 ώρες για 69 άτομα).
3.2 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ.
(Σύνολο 3.240 ώρες για 36 άτομα).
3.3 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης ΕΜΑΚ, 6ης
ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως. (Σύνολο 7.470
ώρες για 83 άτομα).
3.4 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες ο καθένας, για όλους
τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχο-
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λούνται σε Αερομεταφερόμενες Μονάδες της 5ης ΕΜΑΚ,
ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ.
Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου,
Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου καθώς και σε Υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού στελεχώνουν
περιπολικά σε 24ωρη βάση.
(Σύνολο 75.240 ώρες για 836 άτομα).
3.5 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες ο καθένας, για όλους
τους υπόλοιπους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης
που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που δεν στελεχώνουν περιπολικά σε 24ωρη βάση.
(Σύνολο 42.840 ώρες για 476 άτομα).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 1.500 άτομα που θα
απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις
διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε
(266.355) ώρες.
5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, 1.500
εποχικών πυροσβεστών και ανέρχονται στο ποσό των
815.468,34 ευρώ, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος με Ε.Φ.07-420 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 111/2017
(2)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/
2663 (ΦΕΚ 1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική
απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ.
1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση
της υπουργικής απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/
Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά
με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και
επικίνδυνων ουσιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα αριθμ. οικ. 30/004/000/4461/23.10.2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών
Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου
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του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των
εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας»
(ΦΕΚ Α΄391).
4. Την αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 517).
5. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 (Υποκεφ. Α΄), και
του άρθρου 14 παράγραφος 2, εδάφιο γ, (Υποκεφ. Γ')
του νόμου αριθμ. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016).
7. Την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (Β΄ 968), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ. Ε.)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ.
34/Α΄/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄/1984) καθώς
και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990
(Φ.Ε.Κ. 101/Α΄/1990).
9. Την αριθμ. 3017130/2798 (ΦΕΚ 1843/B΄/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L 353/31.12.2008)».
10. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... » (Α΄ 114).
11. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
13. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
14. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) και το π.δ. 125/
2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄210).
15. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ1/2015 «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» και Υ2/2015
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).
16. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη
Παπανάτσιου» (Β΄3696).
17. Την Υ197 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας
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και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/2016 (Β΄4233) απόφαση
του Πρωθυπουργού.
18. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 111/2017 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2017, και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση της
αριθμ. 3015811/2663 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1410/
Β΄/6.9.2010) και την κατάργηση της υπουργικής απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων
παρασκευασμάτων και της κοινής υπουργικής απόφασης 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την
ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων
ουσιών ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 3015811/2663 «Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση
του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1410/Β΄/6.9.2010)
τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
Α) Οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως εξής:
« Άρθρο 1
Μέτρα ελέγχου
1. Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ σε ουσίες και μείγματα τα οποία
εμπίπτουν στις διατάξεις των κανονισμών 1107/2009/ΕΚ
και 528/2012/ΕΕ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και για τους οποίους Αρμόδιες Εθνικές Αρχές έχουν οριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και το Υπουργείο Υγείας - ΕΟΦ, ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α΄/27.1.2012) και της κοινής υπουργικής απόφασης 4616/52512 (ΦΕΚ 1367/Β΄/16.5.2016),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν αντίστοιχα.
2. Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ σε ουσίες, μείγματα και αντικείμενα αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.) εκτελούνται επιθεωρήσεις, έλεγχοι και δειγματοληψίες στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και
εν γένει διακίνησης των προϊόντων αυτών.
3. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας και εξέτασης των
δειγμάτων των χημικών ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού
1272/2008/ΕΚ αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., διενεργούνται κατά
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τρόπο ανάλογο προς εκείνες που προβλέπονται από τις
γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης.
4. Οι Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ, που επιθεωρούν/ελέγχουν
επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ή/
και διάθεσης χημικών ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων,
καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα επιθεωρήσεων/
ελέγχων για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων
του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ.
Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται κατόπιν προηγούμενης αναγγελίας ή μη προς την επιχείρηση για την
επικείμενη επιθεώρηση/έλεγχο. Επιθεώρηση/έλεγχος
χωρίς προηγούμενη αναγγελία προς την επιχείρηση διενεργείται είτε σε περιπτώσεις καταγγελίας, σύστασης
μεικτών κλιμακίων με άλλες Αρχές, εισαγγελικής εντολής
είτε αυτεπάγγελτα, καθώς και για λόγους προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
5. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικών του Γ.Χ.Κ. που
διενεργούν την επιθεώρηση, μετά το πέρας αυτής συντάσσουν γραπτή έκθεση επιθεώρησης και την υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας του Γ.Χ.Κ.:
α) Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία, η γραπτή έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται από τους επιθεωρητές και υποβάλλεται στον
Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας του ΓΧΚ εντός
είκοσι (20) εργασίμων ημερών από το πέρας της επιθεώρησης.
β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται δειγματοληψία, αναμένονται τα αποτελέσματα της εργαστηριακής
εξέτασης του δείγματος ή των δειγμάτων, και η έκθεση
επιθεώρησης συντάσσεται από τους επιθεωρητές και
υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας
του Γ.Χ.Κ. εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών μετά την
οριστικοποίηση του αποτελέσματος της εργαστηριακής
εξέτασης.
Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας του ΓΧΚ διαβιβάζει άμεσα την έκθεση επιθεώρησης με συστημένο
έγγραφο στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
6. Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση εντοπίζονται μη συμμορφώσεις ως προς τις διατάξεις του
κανονισμού 1272/2008/ΕΚ:
α) Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει δικαίωμα να παράσχει εγγράφως εξηγήσεις σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις στον Προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας του Γ.Χ.Κ. εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών
από την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης.
Εάν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας του Γ.Χ.Κ. επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για τις
διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2.
β)Τίθενται καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή
και την υλοποίηση από την επιχείρηση ικανοποιητικών
διορθωτικών μέτρων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για
την υποβολή και την υλοποίηση διορθωτικών μέτρων
κυμαίνονται σε χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρεις
(3) μήνες, μετά την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, ανάλογα με τη φύση
της μη συμμόρφωσης.
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γ) Τα διορθωτικά μέτρα και η υλοποίησή τους αξιολογούνται από τους υπαλλήλους του ΓΧΚ που διενήργησαν
την επιθεώρηση ως προς την ορθότητα και την επάρκεια
τους. Μετά την αξιολόγηση αποστέλλεται το πόρισμα
της επιθεώρησης από τον Προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας του Γ.Χ.Κ στον υπεύθυνο της επιχείρησης, με
συστημένο έγγραφο.
Όταν τα διορθωτικά μέτρα δεν υποβληθούν ή/και δεν
υλοποιηθούν, ή κριθούν εσφαλμένα ή/και μη επαρκή, ο
Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας του Γ.Χ.Κ. επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα
με το άρθρο 2.
7. Σε περίπτωση εξέτασης δειγμάτων, εφόσον αυτά κριθούν ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του καν. 1272/2008/
ΕΚ, επιβάλλονται στους υπευθύνους οι προβλεπόμενες
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 2».
Β) Στην παράγραφο 8 αντικαθίσταται η οδηγία 91/414/
ΕΟΚ με τον Κανονισμό 1107/2009/ΕΚ και η οδηγία 98/8/
ΕΚ με τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ
Γ) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
« 2. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για προϊόντα αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ. επιβάλλονται με
απόφαση του Προϊσταμένου της οργανικής μονάδας
του Γ.Χ.Κ. όπου έγινε η δειγματοληψία ή η επιθεώρηση/
έλεγχος και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
Για τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις των
κανονισμών 1107/2009/ΕΚ και 528/2012/ΕΕ όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν και για τα οποία Αρμόδιες
Εθνικές Αρχές έχουν οριστεί το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Υγείας - ΕΟΦ
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην
οικεία σχετική νομοθεσία ».
Δ) Στο άρθρο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το Γ.Χ.Κ. - Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων ορίζεται ως ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45
του καν. 1272/2008/ΕΚ».
Άρθρο 2
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι:
1. υπουργική απόφαση 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/
19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων, ως ισχύει.
2. κοινή υπουργική απόφαση 378/1994 (ΦΕΚ 705/
Β΄/20.9.1994) σχετικά με επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση αυτών, ως ισχύει.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Δ. ΤΣΙΠΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα μέλη: Γ. Καφήρα, Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος, Λ.
Φαρμάκης, Ε. Μπαρμπούνης, Η. Κουλαδούρος, Β. Κωσταντίνου»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υγείας

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1075441 ΕΞ 2018
(3)
Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών στον Αερολιμένα Ηρακλείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄194) «Περί
ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων».
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού.
γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄17). «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και
αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού».
δ) του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/97 (Α΄228) «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις».
ε) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής.
στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 Ε- 2017/10-03-2017
(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. α) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β΄46
και Β΄134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού"
στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών
θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, II,
παρ. 5, περίπτωση (κα).
β) άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/
24-2-2012 (Β΄465) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογρα-

