
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών 
μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας 
των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Χορήγηση κινητών τηλεφώνων και έγκριση χρή-
σης αυτών.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού του ΤΑΠ για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 
(και συγκεκριμένα για τους μήνες Οκτώβριο,
Νοέμβριο, Δεκέμβριο).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3 (1)
Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανι-

κών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουρ-

γίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 και των παρ. 1, 8, 10 και 11 του άρ-

θρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),
β) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» και

γ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (Β΄ 3813) 
υπουργική απόφαση.

3. Την αριθμ. Φ.351.1/47/166139/Ε3/5-10-2018 (ΑΔΑ: 
730Α4653ΠΣ-ΒΕ6) υπουργική απόφαση ορισμού και τοπο-
θέτησης Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ύστερα 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/409/163931/
Β1/2-10-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), διαπιστώνουμε:

Από την 5-10-2018, ημερομηνία τοποθέτησης των Ορ-
γανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.):

Α. Την παύση της λειτουργίας των Περιφερειακών Επι-
μορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της παρ. 4 του άρθρου 49 
του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) και των τμημάτων Ε' Επιστημο-
νικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και ΣΤ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτο-
τελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υπο-
στήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
των περιπτώσεων ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 50 του 
π.δ. 18/2018, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 2 του 
άρθρου 17 του ν. 4547/2018.

Β. Τη λήξη της θητείας των σχολικών συμβούλων, κα-
θώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκη-
σης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού 
με θητεία των ανωτέρω καταργούμενων υπηρεσιών ή 
οργανικών μονάδων.

Γ. Την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Ε.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 150036 /N1 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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σοπρόθεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρ-
θρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου.... και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων.... και άλλες διατά-
ξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/ 
2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (756 Β΄).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφα-
ση (1584 Β΄).

5. Την από 28-03-2018 αίτηση του Λεκάκη Στυλιανού, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Νηπιαγωγείου.

6. Την αριθμ. ΔΑ/35338/24-08-2018 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/05-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ε.», άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, 
για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων η μία 
στο Ισόγειο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων και 
η δεύτερη στον 1ο όροφο δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο -
KIFISSIA'S INTERNATIONAL SCHOOL» με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Λεκάκη Στυλιανό.

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Χαρι-
λάου Τρικούπη 16, στην Κηφισιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

   Αριθμ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.  
Α 1148342 ΕΞ 2018 (3)
Χορήγηση κινητών τηλεφώνων και έγκριση 

χρήσης αυτών.  

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προ-

σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

2) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα των άρθρων 7, 14, παρ. 1, 19 παρ. 5 και 41 αυτού.

3) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ2018, ΦΕΚ 2946/Β΄/
20.7.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

4) Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.

5) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

6) Του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7) Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

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

9) Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10) Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 2005) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» και ειδικότερα του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του ανωτέρω 
νόμου.

11) Της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696/Β΄)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

12) Την αριθμ. Δ6A 1015213 EΞ2013/28.01.2013
(B’ 130 και B’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13) Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55059Τεύχος Β’ 4511/15.10.2018

με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και της με αριθμό 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προκαλείται κατ’ εκτίμηση ετήσια δαπάνη 
ύψους 39.465,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του πάγιου σύνδεσης και του δικαιώματος χρήσης, σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2019 (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000, ΚΑΕ 2420102001 
βάσει της νέας οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού), για την οποία εκδόθηκε 
η αριθμ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1126063 ΕΞ2018/24.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΝΚ346ΜΠ3Ζ-ΓΚΨ) σχετική απόφαση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης.

Γ. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια και σύνδεση κινητών τηλεφώνων για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2019 (από 01.01 - 31.12.2019) τη χορήγηση και χρήση διακοσίων (200) συνδέσεων – 
συσκευών κινητής τηλεφωνίας για τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων και καθιερώνεται ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης αυτών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
(ΠΡΟ ΦΠΑ)

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 1 24,84 €

Β΄ 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ 7 27,4953 €

Γ’
1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
2. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

100 14,4367 €

Δ’

1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ
4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6. ΟΔΗΓΟΙ
7. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

92 10,7744 €

2. Οι συνδέσεις αυτές με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα ενεργοποιούνται, ανακαλούνται και θα κατανέμονται προς χρήση για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπηρεσίες που θα αιτούνται τη χρήση κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να τεκμηριώνουν 
επαρκώς την αναγκαιότητα χρήσης του, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
να το εγκρίνει και να το εντάξει στα αντίστοιχα προγράμματα των συνδέσεων που αναφέρονται στο ως άνω πίνακα.

3. Αν παρατηρηθεί υπέρβαση των ανωτέρω ορίων, το καθ’ υπέρβαση ποσό θα καταβάλλεται από τους χρήστες, 
εξαιρουμένης της κατηγορίας Α΄, για την οποία τυχόν υπέρβαση θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο.

Παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις στο εξωτερικό (Roaming), στις κατηγορίες 
Β΄, Γ΄ και Δ’ όταν προκύπτει πραγματική και επιτακτική ανάγκη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αυτή τεκμηριωθεί 
εγγράφως και εγκριθεί από το Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Τμήμα Β΄) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων θα τηρεί αρχείο/κατάσταση με τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων και το ονοματεπώνυμο των 
χρηστών καθώς και τη θέση που κατέχει ο καθένας από αυτούς.

5. Η αριθμ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1177750 (ΦΕΚ 4416/Β΄/14.12.2017) υπουργική απόφαση για τη χορήγηση κινητών 
τηλεφώνων και έγκριση χρήσης αυτών, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Η Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/12849 (4)
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού του ΤΑΠ για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 

(και συγκεκριμένα για τους μήνες Οκτώβριο, Νο-

έμβριο, Δεκέμβριο). 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του ν. 4354/2015, άρθρο 20 (ΦΕΚ 176/Α΄/

16-12-2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11-04-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 42 παρ. 2 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικο-
δομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α΄/09-04-2012).

δ) Του ν. 736/1977 «Περί οργανισμού του Ταμείου Αρ-
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α΄/
15-10-1977).

2. Την αριθμ. 34/27-09-2018 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΤΑΠ, (θέμα 2ο) με την οποία εγκρίνεται η υπερωριακή 
απασχόληση για το προσωπικό του ΤΑΠ για το Β΄ εξά-

μηνο του έτους 2018 (και συγκεκριμένα για τους μήνες 
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 15.875,00 ευρώ η οποία έχει προ-
βλεφθεί για το οικονομικό έτος 2018 και θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 
026151), 750,00 ευρώ (KAE 056551), 262,50 ευρώ (KAE 
056151) και 612,50 ευρώ (ΚΑΕ 056351) σύμφωνα με την 
αριθμ. 34/27-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, και 
την με αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/3794 (ΑΔΑ: ΩΤΦ5469ΗΔΞ-Α7Θ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 (και 
συγκεκριμένα για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δε-
κέμβριο), μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία, για το προσωπι-
κό του ΤΑΠ για το έτος 2018. Αρμόδιοι για την διαπίστω-
ση πραγματικής παροχής της ανωτέρω απασχόλησης 
καθίστανται οι Προϊστάμενοι των Υπαλλήλων.

2. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045111510180004*
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