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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 300539/ΥΔ 1605
(1)
Συγκρότηση και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών
Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δια−
συνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας του Στό−
χου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με
το άρθρο 41 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κώδικας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τα άρθρα 41 και 43 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι−
ακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23−12−2014).
3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−09−2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως και τη
με αρ.Υ21/06−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2144 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την
υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης.
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8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε−
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της
Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κα−
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοι−
κονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πρά−
ξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των
δεδομένων.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοή−
θειας (ΜΠΒ ΙΙ).
11. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της
Επιτροπής, της 2ης Μαΐου 2014, σχετικά με τους ειδι−
κούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).
12. Την υπ’ αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ 1012/2015 (ΦΕΚ 2362/
Β΄/2015) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρω−
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ. 5
του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ
196/07.06.2002 (ΦΕΚ 730/Β΄/13−06−2002).
13. Τα Προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής
συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020, για
τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:
i) Ελλάδα−Κύπρος 2014−2020, ii) Ελλάδα−Βουλγαρία 2014−
2020, iii) Ελλάδα−Ιταλία 2014−2020, iν) Ελλάδα−πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014−2020,
ν) Ελλάδα−Αλβανία 2014−2020 και vi) Βαλκανική−Μεσό−
γειος 2014−2020.
14. Το άρθρο 3 του Ν. 2372/1996 περί καταστατικού
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
15. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄/23.08.2005) «Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια».
16. Την υπ’ αριθμ. 22466/24−10−2008 (ΦΕΚ 2191/Β΄/21.10.2008)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας
και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του
Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που θα στελεχώσουν
τις Κοινές Γραμματείες στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

17. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση των Κοινών Γραμματειών
1. Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων διασυνοριακής και
διακρατικής συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα−
φική Συνεργασία», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 και των άρθρων 41 και
43 του Ν. 4314/2014:
− συγκροτούνται και λειτουργούν στην έδρα της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ−
νεργασία» στη Θεσσαλονίκη, ως Διαχειριστικής Αρχής
των Προγραμμάτων, οι ακόλουθες Κοινές Γραμματείες:
• Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα −Κύπρος 2014−2020».
• Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα −Βουλγαρία 2014−2020».
• Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα − πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο−
κρατία της Μακεδονίας 2014−2020».
• Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα − Αλβανία 2014−2020».
• Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Διακρατικής Συ−
νεργασίας «Βαλκανική −Μεσόγειος 2014−2020» (Balkan−
Mediterranean).
− Συγκροτείται και λειτουργεί υπό την επίβλεψη της
ΕΥΔ ως Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, Κοινή
Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνερ−
γασίας «Ελλάδα − Ιταλία 2014−2020» με έδρα την Περι−
φέρεια Απουλίας και αποκεντρωμένη δομή − παράρτη−
μα στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» στη Θεσσαλονίκη.
2. Η συγκρότηση και οι λειτουργικές δαπάνες των
Κοινών Γραμματειών οι οποίες εδράζονται στην Ελλά−
δα, χρηματοδοτούνται από τους πόρους της Τεχνικής
Υποστήριξης των αντίστοιχων Προγραμμάτων, μέσω
του Προγράμματος Δημοσίου Επενδύσεων.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες των Κοινών Γραμματειών
1. Οι Κοινές Γραμματείες, σύμφωνα με το άρθρο 23
παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, επικουρούν
τη Διαχειριστική Αρχή και τις εκάστοτε Επιτροπές Πα−
ρακολούθησης στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθη−
κόντων τους. Οι Κοινές Γραμματείες παρέχουν επίσης
πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των Προγραμ−
μάτων Συνεργασίας και επικουρούν τους δικαιούχους
στην εκτέλεση των πράξεων.
2. Όσον αφορά στα Προγράμματα Διασυνοριακής Συ−
νεργασίας «Ελλάδα − Βουλγαρία 2014−2020», «Ελλάδα −
Ιταλία 2014−2020», «Ελλάδα − Κύπρος 2014−2020», και Δι−
ακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική − Μεσόγειος», που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και στα Προγράμματα
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα − Αλβανία 2014−
2020» και «Ελλάδα − πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας 2014−2020», που συγχρηματοδοτούνται
από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας II (ΙΡΑ ΙΙ), η
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αντίστοιχη Κοινή Γραμματεία επικουρεί τη Διαχειριστική
Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης στην εκτέλεση
των αντίστοιχων καθηκόντων τους.
Ειδικότερα:
α) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη διοργάνωση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και
παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία, προ−
κειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική εφαρμογή του
Προγράμματος στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του,
β) Καταρτίζει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και
τα υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.
γ) Προετοιμάζει το υλικό των Προσκλήσεων και το
υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.
δ) Υποστηρίζει τους δυνητικούς δικαιούχους κατά
την προετοιμασία των προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό,
διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια και προωθεί τη
συνεργασία και την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ
φορέων σε διασυνοριακό επίπεδο.
ε) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή και την Επιτρο−
πή Παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
η επιλογή των πράξεων γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα
κριτήρια του Προγράμματος Συνεργασίας και είναι σε
συμφωνία με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,
που διέπουν την εφαρμογή του Προγράμματος.
στ) Παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους καθ’ όλη
τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων.
ζ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή
και καταχώριση σε ηλεκτρονική μορφή των λογιστικών
στοιχείων για κάθε πράξη. Επίσης, υποστηρίζει τη Δια−
χειριστική Αρχή στη συλλογή των στοιχείων υλοποίη−
σης, που είναι απαραίτητα για τη χρηματοοικονομική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους
λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση.
η) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στη συλλογή
και τήρηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με τις
δαπάνες, τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις, προκειμέ−
νου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική διαδρομή ελέγχου
σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των Κανονισμών.
θ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στις διαδικασίες
χρηματοδότηση των Ελλήνων δικαιούχων (εταίρων), που
συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης
αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη κα−
ταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων.
Παρακολουθεί το σύστημα χρηματοροών των Προγραμ−
μάτων αρμοδιότητάς της και διασφαλίζει τις ανάγκες
χρηματοδότησης των έργων.
ι) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή στο κλείσιμο
των ελέγχων της ΕΔΕΛ σε επίπεδο έργων όσο και Προ−
γράμματος.
ια) Προετοιμάζει τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και την
τελική έκθεση του Προγράμματος Συνεργασίας και τις
υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.
ιβ) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης
(όπου προβλέπεται).
ιγ) Υποστηρίζει τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να
διασφαλιστούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών σχετικά
με την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα.
ιδ) Προετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής
Υποστήριξης Εφαρμογής του Προγράμματος Συνεργα−
σίας και το υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή.
ιε) Συμμετέχει στην επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ−
νεργασία».
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3. Ο ρόλος και η ροή εργασιών της κάθε Κοινής Γραμ−
ματείας δύναται να εξειδικευτούν αναλυτικά στον Εσω−
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, που καταρτίζει η ΕΥΔ
ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, μετά από
διαβούλευση με τα συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα κράτη.
Άρθρο 3
Στελέχωση και προσωπικό των Κοινών Γραμματειών
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφι−
κή Συνεργασία», έπειτα από διαβούλευση με το κάθε
κράτος ή τα κράτη, που συμμετέχουν στο εκάστοτε
Πρόγραμμα Συνεργασίας, αξιολογεί και καταγράφει
τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό των Κοινών Γραμ−
ματειών και με την υποστήριξη της ΜΟΔ, καθορίζει
τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα ανά
τύπο θέσης − εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του
Συντονιστή, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο
τεύχος προκήρυξης.
2. Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προ−
γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − Βουλ−
γαρία ανέρχεται σε δώδεκα (12) άτομα τα οποία είναι:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
ένδεκα (11) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα
(1) άτομο.
Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνεται και
μια (1) θέση ΠΕ του Σημείου Επαφής/Πληροφόρησης
(Antenna Officer/Info Point) στη Βουλγαρία.
3. Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προ−
γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − Ιταλία
ανέρχεται σε δώδεκα (12) άτομα, εκ των οποίων:
α) Επτά (7) άτομα στελεχώνουν την ΚΓ στην Περιφέ−
ρεια Απουλίας.
β) Δύο (2) άτομα (1 ΠΕ και 1 TE) στελεχώνουν το πα−
ράρτημα της ΚΓ στην έδρα της Δ.Α. στη Θεσσαλονίκη.
γ) Τρία (3) άτομα ΠΕ καταλαμβάνουν τις θέσεις Σημεί−
ων Επαφής/Πληροφόρησης (Antenna Officer/Info Points)
στην Κέρκυρα, στην Πάτρα και στα Ιωάννινα.
4. Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προ−
γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − Κύ−
προς ανέρχεται σε οκτώ (8) άτομα τα οποία είναι:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
επτά (7) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα
(1) άτομο.
Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνονται και
τρεις (3) θέσεις στελεχών ΠΕ για τη στελέχωση πα−
ραρτήματος στην Κύπρο.
5. Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προγράμ−
ματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − Αλβανία
ανέρχεται σε οκτώ (8) άτομα τα οποία είναι:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
επτά (7) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα
(1) άτομο.
Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνεται και
μια (1) θέση ΠΕ του Σημείου Επαφής/Πληροφόρησης
(Antenna Officer/Info Point) στην Αλβανία.
6. Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προ−
γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα − πρώ−
ην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανέρ−
χεται σε οκτώ (8) άτομα τα οποία είναι:
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α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
επτά (7) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα
(1) άτομο.
Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνεται και
μια (1) θέση ΠΕ του Σημείου Επαφής/Πληροφόρησης
(Antenna Officer/Info Point) στην πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας.
7. Το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Προ−
γράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Βαλκανικής − Με−
σογείου ανέρχεται σε πέντε (5) άτομα τα οποία είναι:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
τέσσερα (4) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ένα
(1) άτομο.
8. Από τις παραπάνω θέσεις ΠΕ της κάθε Κοινής Γραμ−
ματείας, η μια αποτελεί θέση συντονιστή αυτής.
9. Με όμοια απόφαση, ο αριθμός προσωπικού των
Κοινών Γραμματειών δύναται να προσαρμόζεται έπει−
τα από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
εκάστοτε Προγράμματος.
10. Τα κριτήρια επιλογής στελεχών εξειδικεύονται από
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, σε συνεργασία με τη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και σε συμφωνία με τα κράτη, που συμμετέ−
χουν στο εκάστοτε Πρόγραμμα Συνεργασίας.
Άρθρο 4
Διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών
των Προγραμμάτων Διασυνοριακής
και Διακρατικής Συνεργασίας
1. Η στελέχωση των Κοινών Γραμματειών του άρθρου
3 της παρούσης, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
41 του Ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
30 του Ν. 4351/2015 και ισχύει και του άρθρου 43 του
ίδιου νόμου.
2. Η στελέχωση των Κοινών Γραμματειών των Προ−
γραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα −
Βουλγαρία», «Ελλάδα − Ιταλία», «Ελλάδα − Κύπρος», «Ελ−
λάδα − Αλβανία» και «Ελλάδα − πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας» της Προγραμματικής Πε−
ριόδου 2014−2020, γίνεται μετά από εσωτερική πρόσκλη−
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ήδη υπηρετούντων
στελεχών και Συντονιστών των αντίστοιχων Κοινών
Τεχνικών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 και
κατόπιν ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης από Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται ανά Πρόγραμμα για
τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 5 της παρούσης.
3. Η πλήρωση των νέων θέσεων, των ενδεχόμενων κε−
νών θέσεων που θα προκύψουν στις Κοινές Γραμματείες
των Προγραμμάτων της παραγράφου 2 μετά το πέρας
της ανωτέρω διαδικασίας, καθώς και η στελέχωση της
Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διακρατικής
Συνεργασίας «Βαλκανική − Μεσόγειος» γίνεται μέσω
Ανοικτής Πρόσκλησης που θα απευθύνεται σε:
α) Προσωπικό που υπηρετεί στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε..
β) Στελέχη του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα ανά τύπο
θέσης −εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του Συντο−
νιστή, περιγράφονται αναλυτικά σε τεύχος προκήρυξης.

4. Όσον αφορά στο προσωπικό του άρθρου 3 που θα
στελεχώσει τις δομές που εδράζονται στα άλλα κράτη,
η στελέχωση των Κοινών Γραμματειών θα γίνει μέσω
Ανοικτής Πρόσκλησης που θα απευθύνεται σε στελέχη
του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του
ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η
Πρόσκληση θα ακολουθήσει τις διαγωνιστικές διαδι−
κασίες και τις διαδικασίες δημοσιότητας που προβλέ−
πονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το εθνικό
δίκαιο του κράτους το οποίο διενεργεί το διαγωνισμό.
Η όλη διαδικασία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της
ΕΥΔ ως Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων.
Άρθρο 5
Διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών των
Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων
Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας
Α. Αξιολόγηση στελεχών των δομών που εδράζονται
στην Ελλάδα.
Α.1 Διαδικασία αξιολόγησης των ήδη υπηρετούντων
στελεχών των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών.
Ι. Όργανο Αξιολόγησης.
1. Για την προετοιμασία και διενέργεια της διαδικασίας
αξιολόγησης συγκροτείται ανά Πρόγραμμα Συνεργασί−
ας Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από την
Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή
αναπληρωτή της (εκπρόσωπος της Ελλάδας ως χώρα−
εταίρος στο κάθε Πρόγραμμα) ως Πρόεδρο και μέλη τον
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» ή αναπληρωτή του (ως Διαχειρι−
στική Αρχή του Προγράμματος), δύο (2) εκπροσώπους
της εκάστοτε χώρας−εταίρου που συμμετέχει στο Πρό−
γραμμα (ως Εθνική Αρχή) ή αναπληρωτές τους και τον
Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή αναπληρωτή του.
2. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. θα εκπονήσει τα κατάλληλα συστήματα
και εργαλεία για την εφαρμογή της συνολικής διαδικα−
σίας αξιολόγησης και θα αναλάβει την γραμματειακή
υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης φέρει τη συνολική ευθύνη
της διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής και ειδικότε−
ρα της αξιολόγησης υποψηφίων, της διεξαγωγής των
συνεντεύξεων, καθώς και της τελικής κατάταξης των
υποψηφίων.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συντάξει Εσω−
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
ΙΙ. Διαδικασία αξιολόγησης
1. Τα ήδη υπηρετούντα στελέχη των Κοινών Τεχνικών
Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013, συμπεριλαμβα−
νομένων και αυτών που δεν μισθοδοτούνται από τη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. αλλά έχουν επιλεγεί μέσω κοινής μεταξύ των
κρατών διαδικασίας αξιολόγησης, καλούνται από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με εσωτερική πρόσκληση
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνο−
δευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν τα
στελέχη μόνο για την αντίστοιχη θέση με αυτήν που
κατείχαν στις ΚΤΓ της Προγραμματικής Περιόδου 2007−
2013 και μόνο στην Κοινή Γραμματεία του αντίστοιχου
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Προ−
γραμματικής Περιόδου 2014−2020.
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2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για την κα−
ταλληλότητα έπειτα από συνέντευξη και λαμβάνοντας
υπόψη το βιογραφικό σημείωμα και σχετική Εισήγηση
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
Α.2 Διαδικασία αξιολόγησης για την πλήρωση των
κενών θέσεων των Κοινών Γραμματειών καθώς και για
τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμμα−
τος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική − Μεσόγειος».
Ι. Όργανο Αξιολόγησης.
1. Για την προετοιμασία και διενέργεια της διαδικασίας
αξιολόγησης συγκροτείται ανά Πρόγραμμα Συνεργασίας
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από την
Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή
αναπληρωτή της (εκπρόσωπος της Ελλάδας ως χώρα−
εταίρος στο κάθε Πρόγραμμα) ως Πρόεδρο και μέλη τον
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» ή αναπληρωτή του (ως Διαχειρι−
στική Αρχή του Προγράμματος), δύο (2) εκπροσώπους
της εκάστοτε χώρας−εταίρου που συμμετέχει στο Πρό−
γραμμα (ως Εθνική Αρχή) ή αναπληρωτές τους και τον
Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή αναπληρωτή του.
2. Ειδικά για το Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασί−
ας «Βαλκανικής−Μεσογείου», η Επιτροπή Αξιολόγησης
απαρτίζεται από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης των
ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού ή αναπληρωτή της (εκπρόσωπος
της Ελλάδας ως χώρα−εταίρος στο κάθε Πρόγραμμα)
ως Πρόεδρο και μέλη τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή αναπλη−
ρωτή του (ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος),
έναν (1) εκπρόσωπο της κάθε χώρας−εταίρου που συμ−
μετέχει στο Πρόγραμμα (ως Εθνική Αρχή) ή αναπληρωτή
του και τον Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή αναπληρωτή του.
3. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. θα εκπονήσει τα κατάλληλα συστήματα
και εργαλεία για την εφαρμογή της συνολικής διαδικα−
σίας αξιολόγησης και θα αναλάβει την γραμματειακή
υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης φέρει τη συνολική ευθύνη
της διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής και ειδικότε−
ρα της αξιολόγησης υποψηφίων, της διεξαγωγής των
συνεντεύξεων, καθώς και της τελικής κατάταξης των
υποψηφίων.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συντάξει Εσω−
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
ΙΙ. Διαδικασία αξιολόγησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με πρόσκληση εκδή−
λωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται σε δύο
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται
παράλληλα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και του αντί−
στοιχου Προγράμματος Συνεργασίας και στην ιστοσε−
λίδα της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., να υποβάλουν, εντός καταληκτι−
κής ημερομηνίας, η οποία ορίζεται στο σχετικό Τεύχος
Πρόσκλησης, τα παρακάτω στοιχεία:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας
γ) τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το ανα−
λυτικό τεύχος Πρόκλησης σε σχέση με τα τυπικά, ου−
σιαστικά και πρόσθετα προσόντα.
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2. Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται από τη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Ειδικότερα:
α) Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. εκπονεί τα κατάλληλα συστήματα και
εργαλεία για την εφαρμογή της συνολικής διαδικασίας
αξιολόγησης.
β) Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. παραλαμβάνει τις αιτήσεις, τα σχετικά
στοιχεία και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει
την ορθή συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων και
την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που
προβλέπονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης για τα
τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα. Με βάση τα
υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά η Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
συμπληρώνει ανά υποψήφιο ατομικό φύλλο ελέγχου
πληρότητας των τυπικών προσόντων και συντάσσει
σχετική πράξη, η οποία υποβάλλεται για επικύρωση
στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και η Επι−
τροπή Αξιολόγησης διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χα−
ρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.
γ) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και
έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά, καλούνται σε προσωπική συνέντευξη
για την εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρό−
σθετων προσόντων τους, η οποία πραγματοποιείται
από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Κατά τη συνέντευξη οι
υποψήφιοι μπορεί να υποβληθούν σε δοκιμασίες ξένης
γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για
κάθε υποψήφιο συμπληρώνεται ατομικό φύλλο αξιολό−
γησης βάσει του συστήματος αξιολόγησης.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαμορφώνει τον πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων με τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αξιολόγησης.
Β. Αξιολόγηση στελεχών των δομών που δεν εδράζο−
νται στην Ελλάδα.
Για την προετοιμασία και διενέργεια της διαδικασίας
αξιολόγησης θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Αξιολόγησης
η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των συμμε−
τεχόντων κρατών και της Διαχειριστικής Αρχής. Η με−
θοδολογία, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης θα
αποφασιστούν από κοινού μεταξύ των συμμετεχόντων
κρατών του αντίστοιχου Προγράμματος.
Η όλη διαδικασία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της
ΕΥΔ ως Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων.
Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής
1. Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού των Κοινών
Γραμματειών στην Ελλάδα, ολοκληρώνεται με την έκδοση
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του−
ρισμού, βάσει της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Τα επιλεγέντα στελέχη, που προέρχονται από τη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε., από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα από την Ελλάδα, αποσπώνται στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4314/2014, και τοποθε−
τούνται στις Κοινές Γραμματείες με απόφαση Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
3. Τα επιλεγέντα στελέχη για τις δομές που εδρά−
ζονται στην Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από τον
ιδιωτικό τομέα από την Ελλάδα και από το δημόσιο ή
τον ιδιωτικό τομέα από το εξωτερικό, υπογράφουν με
τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
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ορισμένου χρόνου, των οποίων η διάρκεια δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια υλοποίησης του αντί−
στοιχου Προγράμματος Συνεργασίας. Τα επιλεγέντα
στελέχη τοποθετούνται, μετά την πρόσληψή τους, στην
Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος για την οποία
έχουν επιλεγεί.
4. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις κατά τη διάρ−
κεια της Προγραμματικής Περιόδου είναι δυνατόν να
προταθεί συνεργασία στον επόμενο υποψήφιο από την
κατάσταση των επικρατέστερων υποψηφίων. Εφόσον
δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί η λίστα επικρατέστε−
ρων υποψηφίων, υπάρχει δυνατότητα επανάληψης της
διαδικασίας των προηγούμενων άρθρων.
Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ
απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015
και αμείβεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικά
οι θέσεις Συντονιστών ΚΓ λογίζονται ως θέσεις Προϊ−
σταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών αναφορικά με
την καταβολή επιδομάτων ευθύνης και λοιπών παροχών.
Όσον αφορά στην πρόσληψη στελεχών από τη ΜΟΔ
ΑΕ τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός
ΕΕ), πριν την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 θα πρέπει να διασφαλι−
σθεί ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας διαμονής που προβλέπονται στη
σχετική νομοθεσία και γνωρίζουν τα σχετικά με την
φορολόγηση και ασφάλισή τους.
Ειδικά Επιδόματα όπως εκπατρισμού θα καταβάλλο−
νται από τη ΜΟΔ μετά από απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος και εφόσον προ−
βλέπονται στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2016

πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(3)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον DAJLAN ADELINA
του ISMAIL.
Με την υπ’ αριθμ. 204/15/04−05−2016 καταλογιστική πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου
Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυ−
νάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 3008/14/941/26.04.2015 δικογραφία του Τ.Α.
Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμε−
νο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 204/15, επιβλήθηκαν
πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού
2,4% στον DAJLAN ADELINA του ISMAIL και της ΑΤΜΑΝ,
γεν. στις 07/11/1977 στην Αλβανία, αγνώστου διαμονής,
με υπ’ αριθμ. διαβατηρίου ΒΒ−7845013/08.02.2010/Αρχών
Αλβανίας για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνο−
λικής ποσότητας σαράντα τριών (43) πακέτων τσιγάρων,
η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142
παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ−
δικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(4)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον DAJLAN ADELINA
του ISMAIL.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
(2)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον TARIQ MAHMOD
του HANIF.
Με την υπ’ αριθμ. 231/13/28.04.2016 καταλογιστική πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου
Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυ−
νάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 3008/14/368/20.06.2013 δικογραφία του Α.Τ.
Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμενο
από την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τε−
λωνειακών Παραβάσεων με α/α 231/13, επιβλήθηκαν πολ−
λαπλά τέλη ποσού 6.764,55 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού
2,4% στον TARIQ MAHMOD του HANIF και της PARVEEN
ΒΙΒΙ, γεν. στις 05/07/1985 στο Πακιστάν, αγνώστου δι−
αμονής, με ΑΦΜ 160908062 για τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας επτακόσιων (700)

Με την υπ’ αριθμ. 93/15/04−05−2016 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τε−
λωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/888−β/19.02.2015
δικογραφία του Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρί−
στηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αντίστοιχο
βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α
93/15, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 €
πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον DAJLAN ADELINA
του ISMAIL και της ΑΤΜΑΝ, γεν. στις 07/11/1977 στην
Αλβανία, αγνώστου διαμονής, με υπ’ αριθμ. διαβατηρίου
ΒΒ−7845013/08.02.2010/Αρχών Αλβανίας για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας τριάντα
οκτώ (38) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προ−
βλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001,
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από
το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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(5)

(7)

Επιβολή πολλαπλών τέλων τον TARIQ MAHMOD
του HANIF.

Επιβολή πολλαπλών τέλων στον TARIQ MAHMOD
του HANIF.

Με την αριθ. 48/14/28.04.2016 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισα−
γωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει
του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001 «Εθνι−
κός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 3008/14/578−α/20.01.2014 δικογραφία του Τ.Α. Λευ−
κού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα Πλημ/
κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμενο από
την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνεια−
κών Παραβάσεων με α/α 48/14, επιβλήθηκαν πολλαπλά
τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον
TARIQ MAHMOD του HANIF και της PARVEEN ΒΙΒΙ, γεν.
στις 05/07/1985 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με
ΑΦΜ 160908062 για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας
συνολικής ποσότητας δέκα οκτώ (18) πακέτων τσιγάρων,
η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142
παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ−
δικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την αριθ. 358/13/28.04.2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Ει−
σαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυ−
νάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 3008/14/425−α/20.08.2013 δικογραφία του
Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμε−
νο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 358/13, επιβλήθη−
καν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ
εκ ποσού 2,4% στον TARIQ MAHMOD του HANIF και
της PARVEEN ΒΙΒΙ, γεν. στις 05/07/1985 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 160908062 για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας πενήντα
(50) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(6)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
Νικόλαο του Γεωργίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(8)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον TARIQ MAHMOD
του HANIF.

Με την αριθ. 553/14/04−04−2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Ει−
σαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυ−
νάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 6716/Τ.ΔΙΚ./3213/10/22−04−2014 «Υποβολή
αναφοράς− ανακοίνωση αξιόποινης πράξης του Σ.Δ.Ο.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών
Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμενο από την
Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών
Παραβάσεων με α/α 553/14, επιβλήθηκαν: Α) πολλαπλά
τέλη ποσού 7.808,94 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% και
Β) δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ποσού 2.602,98 €
στον ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικόλαο του Γεωργίου, ήδη
αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΗ 543884
Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 064256830, για τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπορίας ενός Ι.Χ.Ε. μάρκας DAEWOO NUBIRA,
με αριθ. πλαισίου KLAJF356EWK061353 και πλαστό
αριθ. κυκλ. Μ−5291Κ, κατά παράβαση των άρθρων 155
παρ. 1β΄ και παρ. 2 εδ. ζ΄ και ιγ΄ του Ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας».

Με την αριθ. 481/13/28.04.2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Ει−
σαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυ−
νάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 3008/14/516−α/10.11.2013 δικογραφία του Α.Τ.
Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρού−
μενο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλ−
λων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 481/13, επιβλή−
θηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 2.106,66 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ
εκ ποσού 2,4% στον TARIQ MAHMOD του HANIF και
της PARVEEN ΒΙΒΙ, γεν. στις 05/07/1985 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 160908062 για τελωνει−
ακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας
διακόσια δέκα οκτώ (218) πακέτων τσιγάρων, η οποία
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2
του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02014532405160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

