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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το έτος 2019.

2

Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

3

Εισαγωγή, Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Εγχώρια
Παραγωγή Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών παρασκευής λιπασμάτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.
176/Α΄/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής εργασίας για 250
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη, που προκαλείται με την
απόφαση αυτή, ύψους μέχρι 414.500,00 € (Τετρακοσίων
δέκα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2019 και αναλύεται κατά Ε.Φ. και Α.Λ.Ε
ΑΛΕ 2120201001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: 2915/714
(1)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το έτος 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/6-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/2010)
γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
δ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

Αρ. Φύλλου 146

ΕΦ
1033-101-0000000
1033-202-0000000
1033-203-0000000
1033-201-000000
1033-501-0000000
1033-204-0000000
1033-205-0000000
1033-206-0000000

ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΕΣ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Π/Υ 2019
150.000,00€
150.000,00€
72.000,00€
72.000,00€
65.000,00€
65.000,00€
90.000,00€
97.081,00€
12.500,00€
12.500,00€
5.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€

7. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού όπως
αποτυπώνεται στα Υπηρεσιακά Σημειώματα των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου και των νέων αρμοδιοτήτων και χορήγησης παροχών που έχει αναλάβει
το Υπουργείο μας και ενόψει των νέων τροποποιήσεων
που έχουν επέλθει στο Δημόσιο Λογιστικό και στη νέα
Οικονομική και Διοικητική ταξινόμηση.
8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων
σε αυτό υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, καθώς και
25 υπαλλήλων με διάθεση σε Υπουργικά Γραφεία που
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, για
την παρακολούθηση και εφαρμογή των μεταρρυθμιστι-
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κών δράσεων του Υπουργείου, τη βελτιστοποίηση των
εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων, την ενίσχυση και
ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και
των νέων αρμοδιοτήτων και χορήγησις παροχών που
έχει αναλάβει το Υπουργείο μας και ενόψει των νέων
τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο Δημόσιο Λογιστικό και στη νέα Οικονομική και Διοικητική ταξινόμηση.
9. Την αριθ. πρωτ. οικ: 967/13 /2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 5ε, του
ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
για 250 υπαλλήλους περίπου που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους λόγους που αναφέρονται στο Προοίμιο
(παρ. 7 και 8) της απόφασης, για το έτος 2019. Ο ανωτέρω
αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί
με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών,
χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί
τις 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Η πραγματοποίηση των ωρών και η εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους
προϊσταμένους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31/12/2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./8/815
(2)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010),
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... κ.λπ.»
και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167 /31846 /1011-2017 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.
33/06, όπως ισχύει,
6. Το αριθμ. πρωτ. 17/03-1-2019 έγγραφο της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο Χημικών
Μηχανικών κατηγορίας Π.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με τον
πίνακα αποτελεσμάτων του ΦΕΚ Γ' 1498/18-12-2018, που
εκδόθηκαν με βάση την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2018
(ΦΕΚ 1/τ. Α.Σ.Ε.Π./22-1-2018), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 211/11449
(3)
Εισαγωγή, Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Εγχώρια
Παραγωγή Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών παρασκευής λιπασμάτων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003/13-10-03 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά
με τα λιπάσματα».
β) Τη παράγραφο 6 του άρθρου 4 «Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων» του ν. 1565/85 (Α΄ 164 ) «Λιπάσματα»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του
ν. 4235/2014 (Α΄32).
γ) Τη παράγραφο 4 του άρθρου 13β του ν. 1565/1985
(Α΄ 164 ) «Λιπάσματα».
δ) Το άρθρο 90 του Προεδρικού Διατάγματος για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
ε) Την απόφαση αριθ. 2428/119952/6 Σεπτεμβρίου
2018 (Β΄ 3936) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού
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3. Την εισήγηση της αρμόδιας για τα λιπάσματα Υπηρεσίας αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Εισαγωγή Λιπασμάτων από Τρίτες Χώρες
1.- Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες.
Για τη χορήγηση της Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων
από τρίτες χώρες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:
α. Ασκούν νόμιμα την εμπορία λιπασμάτων τύπου Α΄
ή Β΄ στη χώρα.
β. Ο τύπος του λιπάσματος που θα εισάγουν να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:
αα) των τύπων λιπασμάτων που φέρουν την ένδειξη
«Λίπασμα ΕΚ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΚ) 2003/2003 (EE L 304), όπως κάθε φορά ισχύει ή
ββ) να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις των άρθρων 2
και 3 του άρθρου 49 του ν. 4235/2014 (Α΄32) όπως αυτά
ισχύουν καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13β του ν. 1565/85 (Α΄ 164) «Λιπάσματα».
2.- Δικαιολογητικά χορήγησης Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα παρακάτω στοιχεία:
αα) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης
ββ) Οίκος παραγωγής και εμπορίας, χώρα παραγωγής,
χώρα προέλευσης του προϊόντος
γγ) Τύπος λιπάσματος, εμπορικό όνομα
δδ) Χαρακτηριστικό του τύπου του λιπάσματος (αριθμός κυκλοφορίας, oμάδα ένταξης κλπ) για τα λιπάσματα της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του παρόντος
άρθρου
εε) Ποσότητα, μονάδα μέτρησης και είδος συσκευασίας
στστ) Σημείο εισόδου, τόπος αποθήκευσης και δειγματοληψίας.
β. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού
ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του προϊόντος του
οίκου παραγωγής ή εμπορίας μεταφρασμένο σε γλώσσα
ελληνική στο οποίο να αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης,
η κοκκομετρική σύσταση (όπου απαιτείται), η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπου απαιτείται).
ΑΡΘΡΟ 2
Έλεγχος Λιπασμάτων Ενδοκοινοτικής
Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής
Για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικά αποκτώμενων λιπασμάτων και των λιπασμάτων που παράγονται σε εγχώριες μονάδες παραγωγής ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:
Να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με της παρ. 1 του
άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης.
Να υποβάλλει στην αρμόδια για τα λιπάσματα Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί
ενδοκοινοτική απόκτηση κάθε τύπου «λίπασμα ΕΚ», υποβάλει την προαναφερθείσα αίτηση και τα δικαιολογητικά, μόνον κατά την πρώτη φορά διακίνησης ποσότητας
αυτού από την συνολική αιτηθείσα ποσότητα.
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Για τις επόμενες ποσότητες του ίδιου τύπου λιπάσματος, για έξι μήνες και μέχρι εξαντλήσεως της δηλωθείσας στην αίτηση ποσότητας, δεν απαιτείται νέα υποβολή
αίτησης ούτε δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω πρόσωπα
υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Ελέγχου Λιπασμάτων για τον τόπο
αποθήκευσης ή/και δειγματοληψίας κάθε ποσότητας
του εν λόγω λιπάσματος.
ΑΡΘΡΟ 3
Εισαγωγή Πρώτης Ύλης από τρίτες χώρες
και ενδοκοινοτική απόκτηση
Για την εισαγωγή πρώτης ύλης παρασκευής λιπάσματος από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτική απόκτηση, ο
ενδιαφερόμενος απαιτείται:
α. Να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με της παρ. 1 του
άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης,
β. Να υποβάλλει στην αρμόδια για τα λιπάσματα Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:
αα) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης
ββ) Οίκος παραγωγής και εμπορίας, χώρα παραγωγής,
χώρα προέλευσης του προϊόντος
γγ) Τύπος προϊόντος ή ονομασία
δδ) Ποσότητα, μονάδα μέτρησης και είδος συσκευασίας
εε) Σημείο εισόδου, τόπος αποθήκευσης.
γ. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού
ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του προϊόντος του
οίκου παραγωγής ή εμπορίας μεταφρασμένο σε γλώσσα
ελληνική στο οποίο να αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης,
η κοκκομετρική σύσταση (όπου απαιτείται), η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπου απαιτείται).
ΑΡΘΡΟ 4
Ψηφιακή Υπηρεσία
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
λειτουργεί Ψηφιακή Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων από
τις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και τύπου Β΄ για τις περιπτώσεις:
α) Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Λιπάσματος ΕΚ
β) Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Λιπάσματος της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας
Απόφασης
γ) Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπάσματος ΕΚ
δ) Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπάσματος της υποπερ.
ββ) της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας
Απόφασης
ε) Εγχώρια Παραγωγή Λιπάσματος ΕΚ
στ) Εγχώρια Παραγωγή Λιπάσματος της υποπερ. ββ)
της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης
ζ) Εισαγωγή Α΄ Ύλης
η) Ενδοκοινοτική απόκτηση Α΄ Ύλης
2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατίθενται Οδηγίες Χρήσης της
Ψηφιακής Υπηρεσίας Λιπασμάτων και Α' Υλών για :
α) Τις Κεντρικές Υπηρεσίες
β) Τα ΤΑΑ - ΚΕΠΠΥΕΛ
γ) Τις Εταιρείες
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3. Ψηφιακά εκδίδεται Άδεια Εισαγωγής Λιπάσματος
από τρίτες χώρες, εγκρίνεται η ενδοκοινοτική απόκτηση λιπάσματος και η εγχώρια παραγωγή , εγκρίνεται η
εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση πρώτης ύλης
με τελικό διατάκτη τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος για τα λιπάσματα.
4. Παράλληλα τηρούνται στατιστικά δεδομένα εισαγωγών από τρίτες χώρες και λιπασμάτων που αποκτώνται από την Ε.Ε., εγχώρια παραγόμενων λιπασμάτων
καθώς και Α’ υλών για την παραγωγή των λιπασμάτων
σε συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Τελωνείων της χώρας.
ΑΡΘΡΟ 5
Καταργούνται οι με αριθ. 394199/5924/99 (Β' 1939)

Τεύχος Β’ 146/29.01.2019

«Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη ¨Λίπασμα Ε.Κ¨» και
259821/6925/02 (Β' 668/2002) «Τροποποίηση της ΥΑ
394199/5224/1999 «Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας
νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη
Λίπασμα Ε.Κ» Υπουργικές αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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