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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ45448
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου για το β’ εξάμηνο 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).
β) Των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 29/2018 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 58/Α’/26-3-2018).
δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α’/
5-11-2016).

Αρ. Φύλλου 3254

ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α’).
στ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161/Α’).
2. Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο του
ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’).
3. Την ανάγκη περάτωσης εποχικών έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες συνεπάγονται
την απασχόληση των υπαλλήλων όλων των κλάδων του
Εθνικού Τυπογραφείου πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας τους. Συγκεκριμένα:
α) Την ανάγκη υποστήριξης, ελέγχου αναβάθμισης
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Εθνικού Τυπογραφείου και του συστήματος αυτοματοποίησης δημιουργίας Φ.Ε.Κ.
β) Την έγκαιρη και αξιόπιστη παραγωγή, έκδοση και
κυκλοφορία του ΦΕΚ.
γ) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
δ) Την ανάγκη διασφάλισης της προσβασιμότητας
ΑμεΑ στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και ιδίως
των Φ.Ε.Κ.
ε) Την έγκαιρη κάλυψη των εκδοτικών και εκτυπωτικών εργασιών του Δημοσίου που ανατίθενται στο Εθνικό
Τυπογραφείο.
4. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών (ως προς τον ΚΑΕ 0511) προκαλείται δαπάνη η οποία συμπεριλαμβάνεται στην με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/1333/26914/25-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΕΒ2465ΧΘΨ-Μ4Σ/)
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους
εξήντα χιλιάδων (60.000 € ) για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Εθνικού Τυπογραφείου, ειδικός φορέας 05/170, ΚΑΕ0511, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο ΒΕΕΠ της ΓΔΟΥ με αριθμό
68307/24-07-2018.
5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/69/οικ.27628/27-72018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 της ΓΔΟΥ,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2018 με την προβλε-
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πόμενη από το νόμο αμοιβή του κατωτέρω προσωπικού
για τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, ως ακολούθως:
Έως εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) υπάλληλοι όλων
των κλάδων που υπηρετούν στο Εθνικό Τυπογραφείο να
εργάζονται υπερωριακά έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
συνολικά ο κάθε ένας έως και 31-12-2018 μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Εθνικού Τυπογραφείου. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου
θα ορίζονται οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και
οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. Υπεύθυνοι για την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται
οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2018
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152
Κάρτα Υγείας Αθλητή.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΘΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων», αρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών», παρ. 2ε, περ. iν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού»
(ΦΕΚ 137/Α’/26.07.1985).
β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98/Α’/22.04.2005), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [....] Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ
114/Α’/22.09.2015).
δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.01.2018), όπως
ισχύει.
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210/Α’/05.11.2016).
στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23.09.2015).
ζ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/9.10.2017).
η) Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο
Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β’/11.11.2016) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/
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434/325/28.02.2018 (ΦΕΚ 852/Β/09.03.2018) απόφαση
των ιδίων.
2. Την παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’/121),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του
ν. 4479/2017 (Φ.Ε.Κ. 94/Α’/29.06.2017).
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19ΕΚΑ/3955/15.06.2018 εισήγηση
του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των αθλητών δια της καταγραφής
της στην Κάρτα Υγείας Αθλητή, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Κάρτα Υγείας Αθλητή
1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις
και αγώνες.
2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται
στην κατοχή του.
3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή
στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής
εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής
στον αγώνα.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο
1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή
γ) Έτος γέννησης
δ) Άθλημα
ε) Φωτογραφία
στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
ζ) Α.Μ.Κ.Α.
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή
ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα
(προετοιμασία και αγώνες).
θ) Βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Έκδοση και Ισχύς
1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται
από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και
ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών
και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.
2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών
εξετάσεων:
α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
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γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του
άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση
τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται
να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.
Άρθρο 4
Θεώρηση
1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς
μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών
μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με
το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.
2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων,
τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.
3. Για την οργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων το Ε.Κ.Α.Ε. δύναται να συμβληθεί με εθνικούς και
διεθνείς ιατρικούς επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.
4. Το κόστος των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί από τίμημα που θα επιβαρύνει τους
μετεκπαιδευόμενους ή/και από χορηγίες.
Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος
1. Μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των
αθλητικών σωματείων της δύναμης τους και την έκδοση
των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2018
Οι Υπουργοί
Υγείας

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR.
Δυνάμει της με 486/15/2017 Καταλογιστικής Πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 11-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και
152 παρ. 1 του ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία εβδομήντα (70) πακέτων τσιγάρων που διαπιστώθηκε να κατέχει ο FREIJEH MOHAMAD
TOY SAMIR επί της συμβολής των οδών Χρ. Σμύρνης και

40879

Στ. Βυζαντίου στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ.
3008/14/6’-α/31-08-2014 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των (248,43) το οποίο αναλύεται ως εξής:
Εισαγωγικός Δασμός 28,63 €,Φ.Π.Α. 50,40 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 169,40 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ.115,50 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 53,90 €)
2. Επιβλήθηκε στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR και
της SAMIRA, γεν. στις 19/11/1971 στο Λίβανο, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπ. Λάμπρου αρ. 6 και νυν αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 139482838,πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ.
1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR.
Δυνάμει της με αριθμ. 90/15/2017 Καταλογιστικής
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που
εκδόθηκε την 11-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και
152 παρ. 1 του ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία ογδόντα (80) πακέτων τσιγάρων
που διαπιστώθηκε να κατέχει ο FREIJEH MOHAMAD TOY
SAMIR επί της συμβολής των οδών Χρ. Σμύρνης και Στ.
Βυζαντίου στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/
19-γ/22.10.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος
Ασφαλείας Πατησίων προς τον Εισαγγελέα Πλην/κών
Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ και ενός
λεπτού (268,01) το οποίο αναλύεται ως εξής: Εισαγωγικός
Δασμός 28,24 €,Φ.Π.Α.54,01 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 185,76 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 128,00 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 57,76 €)
2. Επιβλήθηκε στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR
και της SAMIRA, γεν. στις 19/11/1971 στο Λίβανο, πρώην
κάτοικο Αθηνών, οδός Σπ. Λάμπρου αρ. 6 και νυν αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 139482838,πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος

Τεύχος Β’ 3254/08.08.2018

λών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ
(36,00 €).
Ο Προϊστάμενος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την 15GRYP08320000123-4/3.8.2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ’ άρθρο 150
του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον γεννηθέντα την
28/4/1966 στην Αλβανία, νυν αγνώστου διαμονής, RAPA
ΝΑΙΜ του XHELADIN και της ANIFE, με Α.Φ.Μ. 128735908,
ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»),
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία
προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τε-

Με την 16GRYP08320000233-0/25.06.2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ’ άρθρο 155
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής,
γεννηθέντα 11/11/1993 στο Πακιστάν, GUJJAR BILAL
AHMED του Bisharet και της Basheer, ως προσωπικά
υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών,
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00).
Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%),
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).
Ο Προϊστάμενος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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