
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδι-
κασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών.

2 Υπερωριακή απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με Σχέση Ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) Πολεμικού Ναυ-
τικού (ΠΝ) και Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), κατά 
το έτος 2017.

3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 
και 69Γ του ν.4270/2014 επί των δαπανών που 
διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Τουρισμού στις Δημοσιονομικές 
Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

4 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό ιαματικής 
πηγής Καλλιθέας Ρόδου», ως ιαματικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5312 (1)
  Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδι-

κασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 

πωλητών λαϊκών αγορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4328/2015 [Κύρωση της από 
27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελλη-
νική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» και τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»].

2. Το άρθρο 90,του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185).

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξη και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

5.Τ ο π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το ν. 3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72561/08-07-2016 εγκύκλιο 
της υπηρεσίας.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 217908/31803/02-09-2016 
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και το υπ’ αριθμ. 
101193/30-09-2016 έγγραφο της υπηρεσίας.

9. Την παρ.5, του άρθρου 3, της αριθμ. 74532/2010 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2031) και την εγκύκλιο 
61 (αριθμ. 74894/30-12-2010) του Υπουργείου Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης.

10. Το γεγονός ότι παρεσχέθη εκ νέου η δυνατότητα 
για διακανονισμό των οφειλών των ενδιαφερομένων, η 
παράταση αξιολόγησης διευκολύνει τους επαγγελματίες 
πωλητές λαϊκών αγορών προκειμένου να προβούν σε 
ανανέωση των επαγγελματικών τους αδειών.

11. Η σχετική παράταση για την ανανέωση των επαγ-
γελματικών αδειών λαϊκών αγορών, κρίνεται απαραίτητη 
μετά από αιτήματα Δήμων και Περιφερειών για ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας, προκειμένου για να μην τεθούν 
σε δυσχερή θέση οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, που οι αρμόδιες αρχές δεν 
έχουν προβεί στην τήρηση των προθεσμιών ενημέρω-
σης για την έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών 
ανανέωσης, όπως ορίζεται στην παρ.2, του άρθρου 39, 
του ν.4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει, ήτοι δύο (2) μήνες 
πριν την λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1) Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλε-
πόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της 
όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών 
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται 
στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως 
ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 (ημερομηνία 
κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως 
τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας 
και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της 
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 
31η-01-2017, στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 
του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει.

2) Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-03-2017.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν κα-
ταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη 
διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανα-
νεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δρα-
στηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

      Αριθμ. Φ. 842.10/ 1/280292 Σ. 89 (2)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών 

Υπαλλήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με Σχέση 

Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) Πολεμικού 

Ναυτικού (ΠΝ) και Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), 

κατά το έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/16-12-15 τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από 
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού 
(ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών 
και απρόβλεπτων αναγκών.

γ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την 
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων 
(ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί 
στον Π/Υ ΓΕΝ έτους 2017 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 
0511 (αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) ύψους 
105.000,00 € και τον ΚΑΕ 0512 (αμοιβή για εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) ύψους 

190.000,00 €, ενώ για τις υπηρεσίες ΝΑΤΟ/Ναύσταθμος 
Κρήτης η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις ΝΑΤΟ ΚΑΕ 
4711 (συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών ΝΑΤΟ σε 
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών 
ΝΑΤΟ) και 4712 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών 
ΝΑΤΟ σε δαπάνες σταθμού FORACS Κρήτης).

δ. Τη με Φ. 451/41/10623/Σ.144/1-3-2000/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζο-
νται οι υπηρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη 
και 12ωρη βάση.

ε. Το με Φ.844/154805/Σ.1914/11-11-2016 έγγραφο 
του ΠΒΚ, από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απα-
σχόληση του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ) 
του ΠΒΚ και το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση 
ύψους 30.639,24 € θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και 
από τον ΚΑΕ 1308.

στ. Την ειδική εισηγητική έκθεση υπ.’ αρ. 278 από 29 
Δεκεμβρίου 2016 του Προϊστάμενου των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι-
βή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συ-
μπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας 
εργασίας, του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ-ΣΕΙΔ) του 
Πολεμικού Ναυτικού και του ΠΒΚ, η οποία κρίνεται απα-
ραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2017 για τους πα-
ρακάτω λόγους:

α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε 
8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.

β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των μονάδων του 
ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθε-
ώρηση μηχανημάτων - συσκευών και αποκατάσταση 
βλαβών.

γ. Τη μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συντα-
ξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεώς του.

δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία, όσο 
και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προκαθορι-
σμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες, αλλά 
είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με τις απαι-
τήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.

2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελε-
σθεί ως ακολούθως:

α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 138 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέ-

χρι 15.708 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 35 Υπαλλήλους με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου και μέχρι 6.720 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ 
ΓΕΝ).

(3) Από 88 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ 
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ-Κ14 και μέχρι 21.120 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 4711).

(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
FORACS και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(5) Από 3 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΕΜ/
ΣΜΜ και μέχρι 720 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).




