
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 της εται-
ρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
MAE (MBH MAE).

2 Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του 
ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
Κώδικα ΦΠΑ.

3 Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδει-
ών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως 
ισχύει.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των μόνιμων 
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου του 
οικονομικού έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.950/207/1420063/Σ.4065 (1)
  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 της εται-

ρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

MAE (MBH MAE).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού 

(Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129),

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314) όπως 
ισχύει,

γ) της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 
(Α'85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2, του 
ν. 4262/2014 (Α' 114),

δ) της Υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α' 94) 
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας»,

ε) τις διατάξεις του Κεφ. Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176), 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μό-
νου του ν. 4263/2014 (Α' 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,

ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (Α'213) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του π.δ. 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (Α' 221),

η) του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116),

ι) του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α' 116),

ιβ) της αριθ. Υ24/6-10-2015 Απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β' 2144).

2. Την αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Στοχο-
θεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού -Παρα-
κολούθηση εκτέλεσης» (Β'2934).

3. Το με αριθ. πρωτ. Φ.950/91/132938/Σ.1708/
16-06-2016/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, το οποίο παρακολουθεί 
και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς του για την 
κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού 
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τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμ-
ματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και 
τροποποιείται κάθε φορά.

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

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της εταιρείας «ΜΕ-
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ MAE (MBH MAE)», 
έτους 2017, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρια-
σμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕ

4.506.667 € 3.932.000 € 574.667 €

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ΥΑ.

3. Εντέλλουμε τις διοικήσεις των εν λόγω φορέων 
όπως συνεργαστούν με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να 
εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατη-
γορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και να 
προβούν στις λοιπές ενέργειες.

4. Οι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων καλούνται να 
διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλί-
σεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, 
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς 
το σκοπό αυτό.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ
ΑΦΜ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ grammbh@eas.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 26570 41400
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 4.506.667
1. Πωλήσεις (=α+β) 4.150.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 
και άχρηστου υλικού 

70+71+72 4.150.000

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 356.667
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 43.00*+41.10

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ

356.667

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05

6. Λοιπά Έσοδα
82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.932.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ΄+ζ+η) 60 ΠΛΗΝ 60.05 1.110.000
στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 880.000
ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04 220.000

η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 10.000
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 400.000
10. Παροχές Τρίτων 62 105.000
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03 

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης)

63+88.08+88.09 7.000

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 88.08+88.09

12. Διάφορα Έξοδα 

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 
53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 
ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και 
λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες 
κατηγορίες

120.000

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους 
(δωρεές, επιχορηγήσεις)

64.06 και 67

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 40.000
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος 
επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 
βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου 
ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28] 2.150.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 574.667
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Παρακολούθηση υλοποίησης προϋπολογισμών ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που 
εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΙΣΡΟΕΣ 
1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)

2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του 
άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12
ΕΚΡΟΕΣ
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική 
επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου 
του Νόμου 4093/12
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας 
λόγω εγγυήσεων (=α+β)

[43] 5. 356.667

α) Πληρωμές τόκων 40.000
β) Πληρωμές χρεολυσίων 316.667
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην 
δανειακών)
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από 
τακτικό προϋπολογισμό
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 0

α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)

     Από πόρους του ΠΔΕ

     Από λοιπούς πόρους 

β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος

     Από πόρους του ΠΔΕ

     Από λοιπούς πόρους 

γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

      Από πόρους του ΠΔΕ

     Από λοιπούς πόρους 

2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

3 Απαιτήσεις 0
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς 
ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0

α) Δάνεια εσωτερικού

β) Δάνεια εξωτερικού

5 Λοιπές υποχρεώσεις 0
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς 
ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού  60 53

Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό 53

Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή
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 Αριθμ. ΠΟΛ. 1191 (2)

    Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ει-

δικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του 

Κώδικα ΦΠΑ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 14 

του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν.2859/2000), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 47 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 
Α' 141/03.08.2016), σύμφωνα με τις οποίες με απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού 
στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του ίδιου άρθρου, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό 
θέμα.

2. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.:
α) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 41,
β) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19, 
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του 

ν.4174/2013 (ΚΦΔ) (ΦΕΚ Α΄170/26.07.2013).
4. Την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1144/20.10.2010 (ΦΕΚ Β' 1759/ 

10.11.2010).
5. Την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/02.04.2013 (ΦΕΚ Β' 753/ 

02.04.2013), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Ορ-

γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε 

του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222), όπως 
ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων.

8. Την ΠΥΣ 1/20.01.2016 «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

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

1. Το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο 
εκδίδεται από αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την 
παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και 
την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο 
πρόσωπα ορίζεται όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται 
στην παρούσα απόφαση.

2. Το ανωτέρω ειδικό στοιχείο εκδίδεται αθεώρητο 
για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και για κάθε 
παροχή αγροτικών υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται 
στο εν λόγω ειδικό στοιχείο είναι το ποσό που πράγματι 
καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών ή το λή-
πτη των υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, και δεν επιβαρύνεται με 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

3. Το ειδικό στοιχείο δεν αποτελεί δικαιολογητικό επι-
στροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με 
τον κατ' αποκοπή συντελεστή του άρθρου 41 του Κώδικα 
ΦΠΑ. Η αναγραφόμενη επί του ειδικού στοιχείου αξία 
λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του ορίου των 
15.000 ευρώ, που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή 
του εκδότη του εν λόγω στοιχείου στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών ή την υποχρεωτική μετάταξη του στο κανονικό 
καθεστώς.

4. Για σκοπούς άμεσης φορολογίας, η αξία που ανα-
γράφεται επί του ειδικού στοιχείου αποτελεί για τον εκ-
δότη του στοιχείου ακαθάριστο έσοδο και για το λήπτη 
αυτού εκπιπτόμενη δαπάνη, στην περίπτωση που ο λή-
πτης είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

5. Το ειδικό στοιχείο είναι διπλότυπο και η αρίθμηση 
του είναι αύξουσα προοδευτική ανά έτος. Ως δικαιολο-
γητικό παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του 
ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 
διαφυλάσσεται στο χρόνο που προβλέπεται από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ).

6. Η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1144/20.10.2010 καταργείται.
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Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 01.01.2017, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 
 
Ονομ/μο Εκδότη                                                                                  α/α  
…………. 
Αντικείμενο εργασιών                                         Τόπος και Ημερομηνία 
…………… 
Διεύθυνση 
Α.Φ.Μ. 
Δ.Ο.Υ. 
Τηλ. 
 
(Συμπληρώνεται εφόσον ο λήπτης είναι 
 αγρότης του ειδικού καθεστώτος) 
Ονομ/μο Λήπτη 
…………………….. 
Αντικείμενο εργασιών 
………………… 
Διεύθυνση 
Α.Φ.Μ. 
Δ.Ο.Υ. 
Τηλ 
 
 
 
                    ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Η΄/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                      Άρθρο 41, παράγραφος 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) 
 
 
 
α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα    Αξία 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                               ΣΥΝΟΛΟ  
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Αριθμ. 58114 (3)

    Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδει-

ών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως 

ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 20 του άρθρου 136 του 

ν.4251/2014 (80 Α') «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι-
νωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 2 του ν.4018/2011 (215 Α') «Αναδιορ-
γάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή 
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α') «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

δ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α') «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
εταναστευτικής 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».

ε) Του π.δ. 125/2016 (210 Α') «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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

Άρθρο 1

1. Οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που 
χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
παρ. 2 του ν.4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 23 του άρθρου 8 του ν.4332/2015 (76 Α'), στην περί-
πτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, 
εκδίδονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων 
είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας.

Άρθρο 2 

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των ίδιων διατάξεων 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και 
εκκρεμούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολι-
τικής του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 3

1. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση 
για την χορήγηση της ως άδειας διαμονής η οποία εκ-
κρεμεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να 
παραιτηθούν από την εξέταση αυτής και να υποβάλουν 
εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για τον ίδιο 
λόγο, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητι-
κά, στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
του τόπου διαμονής τους.

2. Η παραίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στά-
σης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.

3. Κατά την επανυποβολή της αίτησης στην Διεύθυνση 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν απαιτείται η κατα-
βολή παραβόλου.

Άρθρο 4

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκ-
δοση άδειας διαμονής βάσει των ανωτέρω διατάξε-
ων έχουν ορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 
68019/16.10.2015 (2272 Β).

2. Τα αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής, βάσει 
των ανωτέρω διατάξεων, δύνανται να παραπέμπονται 
ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 134 για 
τους λόγους που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 
53404/5.8.2015 (1699 Β').

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 3η Απρι-
λίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 112 (4)

    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των μόνιμων 

υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ-

ΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ-

ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου του 

οικονομικού έτους 2017.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16-12-2015: « Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
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γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων », 
σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση σε εξαιρετικές 
ή απρόβλεπτες ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007.
4. Την υπ'αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση 

του προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που 
προκύπτουν από:

• Τις αυξημένες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελείται 
από επτά Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που φιλοξενούν 
συνολικά 400 νήπια και βρέφη και δύο ΚΑΠΗ. Απασχο-
λεί 39 άτομα προσωπικό (μόνιμο και αορίστου χρόνου), 
38 άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και 
έναν ιατρό παιδίατρο με σύμβαση μίσθωσης έργου. Στο 
Διοικητικό - Οικονομικό τμήμα υπηρετούν δύο μόνιμοι 
υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ένας μόνιμος 
υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού οι οποίοι δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

• Η αποκατάσταση λαθών που βρέθηκαν μετά τον 
έλεγχο που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στις Αναλυτικές Πε-
ριοδικές Δηλώσεις μισθολογικών περιόδων 1/1/2002 
- 31/3/2010 που έχουν υποβληθεί (συγκέντρωση στοι-
χείων από τα αρχεία των καταργημένων Ν.Π.Δ.Δ. προ-
κειμένου να υποβληθούν Συμπληρωματικές Α.Π.Δ. και 
ταυτοποίηση ΚΑΔ, κωδικών ειδικότητας και πακέτων 
κάλυψης).

• Την ανάγκη το Ν.Π.Δ.Δ. να έχει ασφαλιστική ενημε-
ρότητα ώστε να εντάσσεται και να χρηματοδοτείται από 
τα διάφορα προγράμματα.

• Καιρικά φαινόμενα που απαιτούν την παραμονή κλι-
ματιζόμενων χώρων ανοιχτών και προσβάσιμων από τις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

• Επίσης, είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, οι 
οποίες γίνονται εκτάκτως και εκτός κανονικού ωραρί-
ου καθώς και για την εφαρμογή διατάξεων Νόμων και 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν 
επείγουσες ενέργειες και επιπλέον φόρτο εργασίας (για 
κινητικότητα υπαλλήλων, πρόωρη συνταξιοδότηση, επι-
καιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων κ.λπ.)

• Αναπλήρωση εργαζομένων που αδυνατούν να προ-
σέλθουν στην υπηρεσία του λόγω αιφνίδιων προβλη-
μάτων.

• Η σημαντική μείωση προσωπικού λόγω μαζικών 
συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προσλήψεων που 
προκαλεί δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής κα-
θημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών.

• Υποστήριξη εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών και 
ΚΑΠΗ κατά τις απογευματινές ώρες.

• Εργασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του 
ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση για απο-
γευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η 
ώρα μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176/τ.Α'/16-12-2015: «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» για το έτος 2017 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΩΡΩΝ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ/
ΜΗΝΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 20 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 20 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20 20

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζε-
ται από τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
με την παρούσα, μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτω-
ση της αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε 
τρόπο στη διάρκεια του έτους.

Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερω-
ριακής απασχόλησης σε συνδυασμό με την κατανομή 
της,προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 3.600,00 € 
η οποία βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012 και τίτλο «Υπερωριακή 
απασχόληση μονίμων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2017.

Για τις παραπάνω έκτακτες ανάγκες απαιτείται διοικη-
τικό προσωπικό άτομα τρία (3).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 8 Δεκεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος

  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΥΚΑΚΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044713012160008*
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