
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/
31.12.2019 απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, 
δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνο-
ριακών Φυλάκων» (Β΄ 4937).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ΄/
22.07.2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδι-
κασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (Β΄ 3010).

3 Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α΄ και 
Β΄ γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών 
θέσεων Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων.

4 Έγκριση παροχής εξήντα (60) συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοι-
νωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα 
Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥ-
ΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» και κα-
θορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης ανά 
σύνδεση, κατά το έτος 2022.

5 Έγκριση παροχής διακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
(294) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπη-
ρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΣΤΑΘΕ-
ΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.
ΣΥ Μ.Α.Ε.)» και καθορισμός ανώτατου ύψους μη-
νιαίας δαπάνης ανά σύνδεση, κατά το έτος 2022.

6 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-
κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή-
μου Αγιάς του Ν. Λάρισας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6000/14/17- κθ΄ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/

31.12.2019 απόφασης του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσό-

ντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης 

Συνοριακών Φυλάκων» (Β΄ 4937). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 «Υπη-

ρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και

ε. της υπό στοιχεία 80/18.07.2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/18-α΄/02.03.2022 
Εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδάφιο ε΄ της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α΄ 143, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, 
Α΄ 110), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/
31-12-2019 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητι-
κά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων»
(Β΄ 4937), ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της ιδίας ως άνω 

υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, οι άν-

δρες τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά 
(1,70 μ.) και οι γυναίκες ένα μέτρο και εξήντα τρία εκα-
τοστά (1,63 μ.)».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 7002/12/1-ξβ΄ (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/

1-κστ΄/22.07.2019 απόφασης του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολο-

γητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρου-

ρών» (Β΄ 3010). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 «Εκδιδό-

μενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 161),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και

ε. της υπό στοιχεία 80/18.07.2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/16-α΄/02.03.2022 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδάφιο ε΄ της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α΄ 143, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, 
Α΄ 110), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ΄/
22-07-2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρό-
σληψης Ειδικών Φρουρών» (Β΄ 3010), ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ιδίας ως άνω 

υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, οι άν-

δρες τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά 
(1,70 μ.) και οι γυναίκες ένα μέτρο και εξήντα τρία εκα-
τοστά (1,63 μ.)».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ι

    Αριθ. 7002/2/492-γ΄ (3)
Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α΄ και 
Β΄ γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών 
θέσεων Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων. 

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 

Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη-
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 41),

β. της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 
«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας» (Α΄ 158),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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2. Την υπ’ αρ. 1647/22/340674/16.02.2022 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ: ΩΝ3Χ46ΜΤΛΒ-
ΖΔ2).

3. Την υπ’ αρ. 1647/22/378047/21.02.2022 απόφαση 
Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν-
θρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ : ΩΝ3Λ46ΜΤΛΒ-ΚΣΘ).

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

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α΄ 
και Β΄ γενικών καθηκόντων

1. Οι οργανικές θέσεις Υπαστυνόμων Α΄ και Β΄ γενικών 
καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
υποπερ. στβ΄ της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 2800/2000 (Α΄ 41), αυξάνονται κατά εξακόσιες ενε-
νήντα τρεις (693) σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄
της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση 
θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.» (Α΄ 
158) και των υπ’ αρ. 1647/22/340674/16.02.2022 και 
1647/22/378047/21.02.2022 αποφάσεων Προϊσταμέ-
νου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού/Α.Ε.Α.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται ισάριθμες οργανικές θέσεις Ανθυπαστυνό-
μων γενικών καθηκόντων, που προήχθησαν στο βαθμό 
του Υπαστυνόμου Α΄ και Β΄ σύμφωνα με την προηγού-
μενη παράγραφο.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαρτίου 2022

Ο Αρχηγός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ   
Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/63906/ΟΑΣΑ (4)
Έγκριση παροχής εξήντα (60) συνδέσεων κινητής 

τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοι-

νωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου από το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γε-

νικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥ-

ΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» και 

καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης 

ανά σύνδεση, κατά το έτος 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστι-

κών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και 
Περιχώρων» (Α’ 211),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια τα Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και τα κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 (Α’ 129),

δ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με το άρθρο μόνο του ν. 4127/2013 (Α’ 
50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2015-2018» (Α’ 117), του μέρους Ζ΄ του ν. 4472/2017 
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021» (Α’ 74), του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-
2022» του ν. 4549/2018 (Α’ 105), καθώς και του άρθρου 1
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2022-2025» του ν. 4813/2021 (Α’ 111),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

στ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

ζ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

η) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110) 
και τις οδηγίες της υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 
(ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών,

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ιβ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία -
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Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β’ 23),

β) την υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/23421/ΟΑΣΑ/28.1.2022 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του επο-
πτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)"» (Β’ 398).

3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικο-
νομικών:

α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15.6.2018 «Οδηγίες για την 
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ),

β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 «Εκθέσεις αναφοράς για 
το Μητρώο Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η- 94Φ) και

γ) 2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 «Εκτέλεση Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07).

4. Το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/296946/ΟΑΣΑ/25.10.2021 
έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Έγκριση παροχής συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών 
του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)”, 
προκειμένου για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου κατά το έτος 2022.».

5. To υπό στοιχεία 2868/21.2.2022 έγγραφο του φορέα 
«Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.» «Αίτημα έκδοσης Υπουργικής Απόφασης 
για την παροχή συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στον 
ΟΑΣΑ για το έτος 2022» και τις υπ’ αρ.: α) 6/1.1.2022 
(ΑΔΑ: 9ΒΤΚ46ΨΧΕ3-1ΒΙ) και β) 136/15.2.2022 (ΑΔΑ: 
6ΩΛΒ46ΨΧΕ3-ΠΞΒ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

6. Την από 22.02.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την 
προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 «Πα-
ροχές Τρίτων» και συγκεκριμένα στον κωδικό λογα-
ριασμού 62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του εποπτευόμενου από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)», για το έτος 2022 και δεν υπερβαίνει το 
όριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2022- 2025.

8. Το γεγονός ότι ο φορέας «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.», για να εκ-
πληρώσει τους σκοπούς του, απασχολεί προσωπικό για 
εργασίες εκτός του Οργανισμού και η επικοινωνία, κα-
θώς και η διασύνδεση με τους φορείς «ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε.» και 
«ΟΣΥ Α.Ε.», κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση για 
την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν και για τη 
λήψη εντολών και περαιτέρω ενεργειών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η παροχή εξήντα (60) συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας 
του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» 
και καθιερώνεται το ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης ανά 
σύνδεση, για το έτος 2022, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
(προ Φ.Π.Α. 

συμπεριλαμβα-
νομένων των 
τελών κινητής 
τηλεφωνίας)

Πρόεδρος Δ.Σ. 1 60,00 €

Διευθύνων
Σύμβουλος 1 60,00 €

Γενικοί Διευθυντές, 
Διευθυντές και 

Project Managers
15 25,00 €

Ειδικοί συνεργάτες -
σύμβουλοι 3 12,00 €

Υπάλληλοι
με καθήκοντα
που απαιτούν

αυξημένες
επικοινωνιακές 

ανάγκες, όπως θα 
καθοριστούν με 

απόφαση του Δ.Σ. 

36 10,00 €

Συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας
για χρήση

4 7,50 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προα-
ναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλε-
φωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθο-
δοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη 
της σύνδεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 2 Μαρτίου 2022

 Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/63920/ΣΤΑΣΥ (5)
Έγκριση παροχής διακοσίων ενενήντα τεσσά-
ρων (294) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στε-
λεχών του εποπτευόμενου από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυ-
βέρνησης «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Μ.Α.Ε.)» και καθορισμός 
ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης ανά σύνδε-
ση, κατά το έτος 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
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Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: ορ-
γάνωση, λειτουργία και διαφάνεια τα Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και τα κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 1 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, ανα-
διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), που έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2015-2018» (Α’ 117), του μέρους Ζ΄ του 
ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2018-2021» (Α’ 74), του άρθρου 119 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022» του ν. 4549/2018 (Α’ 105), καθώς 
και του άρθρου 1 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» του ν. 4813/
2021 (Α’ 111),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145) και του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμ-
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147),

ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

στ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 110) και τις οδηγίες της υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/
18.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους,

ζ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ι) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία -

Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β’ 23) και

β) την υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/1844/ΣΤΑΣΥ/3.1.2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2022 του εποπτευόμενου από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης "ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)"» (Β’ 250),

3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικο-
νομικών:

α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15.6.2018 «Οδηγίες για την 
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ),

β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 «Εκθέσεις αναφοράς για 
το Μητρώο Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η- 94Φ) και

γ) 2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 «Εκτέλεση Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07).

4. Το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/281013/ΣΤΑΣΥ/12.10.2021 
έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Έγκριση παροχής συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών της 
εταιρείας “ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)”, 
προκειμένου για τη διενέργεια διαγωνισμού και επιλογής 
αναδόχου κατά το έτος 2022.».

5. Τα υπό στοιχεία 1343/7.2.2022 και 1513/10.2.2022 
έγγραφα του φορέα «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Μ.Α.Ε.)» περί έκδοσης υπουργι-
κής απόφασης για τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, 
συνοδευόμενα από τις υπ’ αρ. αποφάσεις:

- 28/22.11.2021 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
στον κωδικό λογαριασμού 62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 
(ΑΔΑ: 6ΙΜΒΟΡΛΟ-ΙΛΗ) και

- 117/7.1.2022 ανάληψης υποχρέωσης στον κωδικό 
λογαριασμού 62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (ΑΔΑ: 6Ω9Ο-
ΟΡΛΟ-Ω9Ζ).

6. Την από 22.2.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προ-
βλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 «Παροχές 
Τρίτων» και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού 
62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» του εγκεκριμένου προϋπολο-
γισμού του φορέα «ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.», για το έτος 2022, και 
δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

8. Το γεγονός ότι ο φορέας «ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.» για να εκ-
πληρώσει τους σκοπούς του, απασχολεί προσωπικό με 
καθήκοντα αυξημένης ευθύνης σε όλο το δίκτυο για τις 
ανάγκες λειτουργίας και συντήρησής του και η επικοι-
νωνία κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση και όλο 
το εικοσιτετράωρο για την επίλυση προβλημάτων που 
προκύπτουν, για τη λήψη εντολών και περαιτέρω ενερ-
γειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η παροχή διακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
(294) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσι-
ακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών του φορέα 
Γενικής Κυβέρνησης «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Μ.Α.Ε.)» και καθορίζεται το 
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ανώτατο όριο της μηνιαίας δαπάνης ανά σύνδεση και 
χρήστη, για το έτος 2022, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
(προ Φ.Π.Α. 

συμπεριλαμβα-
νομένων των 
τελών κινητής 
τηλεφωνίας)

Διευθύνων
Σύμβουλος 1 40,86 €

Πρόεδρος 1 20,46 €

Μέλη Δ.Σ. 5 20,46 €

Γενικοί Διευθυντές 4 20,46 €

Νομικός Σύμβουλος
Διοίκησης 1 15,69 €

Διευθυντές 22 15,69 €

Υποδιευθυντές 9 12,37 €

Οδηγός 1 15,69 €

Τμηματάρχες 95 9,73 €

Ειδικοί Σύμβουλοι 12 7,62 €

Δικηγόροι Νομικής
Υπηρεσίας 2 7,95 €

Μηχανικοί 13 4,60 €

Εργοδηγοί 35 4,60 €

Αρχιτεχνίτες 6 4,60 €

Λοιπές ειδικότητες 8 4,60 €

Συνδέσεις που 
χρησιμοποιούνται 

ανά βάρδια
σε σημεία του 

δικτύου που δεν 
υπάρχει πρόσβαση

σε σταθερό
τηλέφωνο

41 4,60 €

Συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας για 

χρήση δεδομένων 
διαδικτύου

34 7,54 €

web sms 4 144,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προα-
ναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλε-
φωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθο-
δοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη 
της σύνδεσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυ-
νος για τον ορισμό των στελεχών, στα οποία θα χορη-
γηθούν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 2 Μαρτίου 2022

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ι

    Αριθμ. 30/003/000/839 (6)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-

κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή-

μου Αγιάς του Ν. Λάρισας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. E.2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυ-

λική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281),
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

γ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) και του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/787 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρου-
σίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη 
χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην 
παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προ-
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα 
ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊ-
όντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με 
αλκοόλη, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
110/2008».

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τo υπ’ αρ. 18629/16.09.2021 έγγραφο του Τελωνεί-
ου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αρ. 10464/
15.09.2021 έγγραφο του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, 
που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων του εν λόγω 
Δήμου για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των σύ-
κων και αποσύκων της παραγωγής τους.

4. Τους λόγους σκοπιμότητας έκδοσης της παρού-
σας απόφασης που σχετίζονται με την οικονομική 
ενίσχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς του 
Ν. Λάρισας και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
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30/052/000/3083/13.12.2021 σχετικό έγγραφο της Χη-
μικής Υπηρεσίας Λάρισας, τα προς απόσταξη σύκα και 
απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν δειγματο-
ληπτικού ελέγχου και εξέτασης από την εν λόγω Χημική 
Υπηρεσία, είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορί-
ζονται.

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την υπ’ αρ. 30/003/000/809/03.03.2022 σχετική εισή-
γηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., 
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 

Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2021-2022, 
επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), και υπό την προ-
ϋπόθεση της τήρησης και των λοιπών σχετικών διατά-
ξεων του ν. 2969/2001.

Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και 
της Γ.Δ. Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, 
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφε-
ρόντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του καν. (ΕΕ) 2019/787.

II. Για τον προσδιορισμό του παραχθησόμενου «προ-
ϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», να λη-
φθεί υπόψη το ενεχόμενο, στα προς απόσταξη σύκα και 
απόσυκα, σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), 
όπως έχει προσδιορισθεί από την Χ.Υ. Λάρισας.

III. Ως συντελεστής απόδοσης θα ληφθεί ο ισχύων, για 
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 
β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (Α’ 102) (σχε-
τική η υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος Γ.Χ.Κ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02013862403220008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,
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