
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολο-
κλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

2 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

3 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκη-
σης, για το διάστημα 15/9/2017 - 31/12/2017.

4 Τροποποίηση της ΙΕ/59155/6100/Π02/5/0031 
Ο/Ε/Ν.3299/2004/15-10-2010, απόφασης υπαγω-
γής της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με 
την ΙΕ/ΟΕ/163714/2670/Π02/5/00310/Ε/Ν.3299/ 
2004/08-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της εταιρείας 
«ALFA - BETA ROTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ALFA  - BETA ROTO 
A.B.E.E., στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και αφορά 
αλλαγή της επωνυμίας του φορέα.

5 Τροποποίηση - ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τε-
χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μα-
γνησίας και Σποράδων κατά το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2017 (μέχρι 31-12-2017).

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 717/6/2-03-2017 
απόφασης «Καθιέρωση με αποζημίωση εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτα-
νίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2017.

8 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρό-
πολης Αργολίδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγω-

γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 

ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επι-

χείρησης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ 

Ο.Ε. με δ.τ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ 

Ο.Ε., για την ενίσχυση του με το κίνητρο της επι-

χορήγησης». 

 Με την υπ’ αριθμ. 93032/30.8.2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
23671/ΥΠΕ/5/01644/Ε/ΕΝ8_1/Ν.3299/04/16.5.2014 
(ΦΕΚ τ.Β΄/1463/5.6.2014) απόφασης υπαγωγής στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωσης 
και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επιχείρησης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 
με δ.τ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., για την 
ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης, ως προς 
τον τόπο εγκατάστασης, από το αναγραφόμενο Περι-
φέρεια ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (Νομός ΛΑΚΩΝΙΑΣ) στο ορθό 
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ) και 
ως προς το ποσοστό επιχορήγησης, λόγω εσφαλμένη 
αναγραφής, από το αναγραφόμενο 40% στο ορθό 35%, 
με αντίστοιχες μεταβολές στο χρηματοδοτικό σχήμα 
ως εξής:

- Ίδια συμμετοχή σε 69.072,90 € έναντι του λανθασμέ-
νου 63.759,60 €.

- Επιχορήγηση σε 37.193,10 € έναντι του λανθασμένου 
42.506,40 €.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3220

38247



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ38248 Τεύχος Β’ 3220/14.09.2017

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερόμε-
νης απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
όπως ισχύει, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2242.7-2.1/62967/2017 (2)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 

την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-

τικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου τρίτου του 

ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργα-
σίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Α΄ 179).

β. Του άρθρου 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102).

γ. Του ν.δ. 399/ 1947 «Περί κυρώσεως Πράξεως τροπο-
ποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας» (Α΄ 183).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε. Των άρθρων 1, 22, 28 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

στ. Τ ου π.δ. 106/ 2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 173), όπως ισχύει.

ζ. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

η. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116, Διόρθ.σφαλμ. Α΄ 121).

θ. Του π.δ. 124/ 2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 209).

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

ια. Του π.δ. 3/ 2017 «Αποδοχή Τροποποιήσεων του 
«Κώδικα που εφαρμόζει τους Κανονισμούς 2.5 και 4.2 και 
Παραρτημάτων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 
(MLC, 2006), που υιοθετήθηκαν από την Ειδική Τριμερή 
Επιτροπή την 11η Απριλίου 2014 (Τροποποιήσεις 2014 
της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006)» (Α΄ 6).

2. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

3 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της 
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική 
απόφαση αριθμ. 3522.2/ 08/ 2013 (Β΄ 1671), όπως τρο-
ποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές 
αποφάσεις υπ’ αριθμ. 4337.6/03/2014 (Β΄ 2491), 2242.7-
2.1/76408/ 2016 (Β΄ 2876) και 2242.7-2.1/ 5625/ 2017 
(Β΄159), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το ιατρικό πιστοποιητικό εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
διπλωματούχος ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή 
ιατρικής της εργασίας ή παθολογίας, που ασκεί νομίμως 
το επάγγελμα του/της, καθώς και διπλωματούχος ιατρός, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, που ασκεί νομίμως το επάγ-
γελμα του/της και είτε είχε εξουσιοδοτηθεί από το Γρα-
φείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Πειραιώς) να εκτελεί 
ιατρικές εξετάσεις και να εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά 
ναυτικών προς ναυτολόγηση για χρονικό διάστημα του-
λάχιστον δέκα (10) ετών πριν την 1η Ιανουαρίου 2017, 
είτε κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αντικείμενο περί 
τη ναυτική επαγγελματική υγεία (maritime occupational 
health) και έχει προϋπηρεσία ως ιατρός πλοίου ή πληρω-
μάτων πλοίων ναυτιλιακής επιχείρησης για τουλάχιστον 
πέντε (05) έτη.». 

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού 
για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτι-
κής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας, που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
αριθμ. 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραι-
ώς τηρεί Μητρώο εξουσιοδοτημένων ιατρών για την 
έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών ναυτικών προς ναυ-
τολόγηση. Οι εγγεγραμμένοι ιατροί παρέχουν σε αυτό 
κάθε αναγκαία πληροφορία, εφόσον ζητηθεί, σχετικά με 
τα ιατρικά πιστοποιητικά ναυτικών που έχουν εκδώσει 
και ομοίως οι πλοιοκτήτες κάθε αναγκαία πληροφορία, 
εφόσον ζητηθεί, σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά 
ναυτικών πλοίων τους.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αναπληρωτής
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργός Υγείας
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1128951 ΕΞ2017 (3)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοί-

κησης, για το διάστημα 15/9/2017 - 31/12/2017. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, 
περίπτωση γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συν-
δυασμό με το άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 (Α΄297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α΄ 287).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2681/
31-7-2017.

8. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115198/28-7-2017 (Β΄ 2742/
4-8-2017) Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 
ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ει-
δικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

9. Το π. δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

10. Το π.δ. 69/2015 (Α΄113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρατου Παύλου ως Πρωθυπουργού».

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν.

12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και 
την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β΄2417) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. Α΄ της παρ. 3 του 
αρθ. 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.

13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκη-
σης όπως τεκμηριώνεται στο με ΑΠ Γ.Δ.Φ.Δ. 1112261/
25-7-2017 έγγραφο.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 30.248,00 € και 14.752,00 € σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0511 
και 0512 αντίστοιχα, σύμφωνα με την αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Α 1119801 ΕΞ 2017/8-8-2017 βεβαίωση της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών της Α.Α.Δ.Ε. περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης, 
για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες, νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενι-
κή Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης για τη περίοδο από 
01/9/2017 έως 31/12/2017, καθώς και τις αποφάσεις ανά-
ληψης υποχρέωσης ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1122887/18-8-2017
(ΑΔΑ: Ψ0ΡΣ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΩ), ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1122885/
18-8-2017 (ΑΔΑ: 6Φ9Ν46ΜΠ3Ζ-ΟΛ2), την απόφαση με-
ταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 
1119813/8-8-2017 και την μεταβίβαση πιστώσεων ΔΠΔΑ 
ΑΑΔΕ Α 1119827/8-8-2017, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
μέχρι πέντε χιλιάδες σαράντα μία (5.041) ώρες και συ-
νολική δαπάνη έως τριάντα χιλιάδες διακόσια σαράντα 
οκτώ ευρώ (30.248,00 €) για διακόσιους τριάντα έξι (236) 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοί-
κησης, στον Ειδ. Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0511, και χίλιες 
οκτακόσιες σαράντα τέσσερεις (1.844) ώρες με συνολική 
δαπάνη για νυχτερινά και εξαιρέσιμες έως δεκατέσσερεις 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (14.752,00 €) για 
ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-




