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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1150 (1)
Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστι-

κές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α΄248), με 
το οποίο παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονο-
μικών με απόφαση του να ορίζει ότι, προκειμένου για 
αγαθά επένδυσης ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσε-
ων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται 
δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται 
με άλλο τρόπο,

β) των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000-Α΄248) όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 83/2019 (A’ 121 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 
(Β’2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

5. Την 339/18-7-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» και την υπ΄αρ. 5294/ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

8. Την κοινή υπουργική απόφαση Π. 2869/2389/
ΠΟΛ. 137/4-5-1987 (Β΄236) «Διαδικασία καταβολής του 
φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγο-
ρών», η οποία κυρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 11 
του ν. 1839/1989 (Α΄ 90).

9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγη-
ση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. στο πλαίσιο επενδύσε-
ων για κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούν 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν λόγω των μέ-
τρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της διασποράς 
του κορωνοϊού (COVID 19).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία 
καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που ανα-
λογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής:

1. Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμε-
νης Αξίας που προβλέπεται από την Π.2869/2389/ΠΟΛ 
137/4-5-1987 (Β΄236) κοινή απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών και Γεωργίας εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και 
για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και 
κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενο-
δοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από 
υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος 
που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της κοινή υπουρ-
γική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987 προϋπό-
θεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός 
της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που 
ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο 
επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί αυ-
τού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

3. Για τις κατασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 1, 
ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, αντί του πίνακα 
που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 

της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/
4-5-1987, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογη-
τικό για τη επένδυσή του την σύμβαση ή τις συμβάσεις 
κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό 
του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης.

4. Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίω-
ση της παραγράφου 3 της κοινή υπουργική απόφαση 
Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987(Β΄236), για καθαρή αξία 
κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου 
ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη 
σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας επισυνά-
πτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βε-
βαίωσης.

5. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συμπλη-
ρωματικές εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία με βάση τη συμπληρω-
ματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επενδυτή 
και του αντισυμβαλλόμενού του.

6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 
της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/
4-5-1987 ισχύουν ανάλογα και για τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται με την διαδικασία της παρούσας 
απόφασης.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-7-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της με υπ’ αρ. 216/15/2019 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 10-7-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία 118 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 27-9-2013 στην Αθήνα (σχετ. η με υπ’αρ.  
3008/14/18-α΄/28-9-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Κολωνού), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και 
τριάντα ενός λεπτών (395,31 €), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 41,66 €, Φ.Π.Α. 79,65 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 274,00 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 188,80 € + Αναλο-
γικός Ε.Φ.Κ. 85,20 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, SAEED AKHTAR του 
Ghulam Rasool και της Skina Bibi, γεν. 10-9-1978 στο 
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αίμωνος αρ. 17 
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ή Φιλίππων αρ. 3 ή Δωδώνης αρ. 42 ή Ζ. Πηγής αρ. 127 
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 139629091, κάτο-
χο του με αρ. NC1347981 Διαβατηρίου, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της με υπ’ αρ. 41/17/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 2-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα’’, 
αφορά λαθρεμπορία 70 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 24-11-2015 στην Αθήνα (σχετ. η με υπ’αρ.  
3008/14/79/24-11-2015 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι 
λεπτών (256,20 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
32,34 €, Φ.Π.Α. 52,36 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
171,50 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 115,50 € +Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 
56,00€).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ.) ΒULBUL (ov.) NASER 
του Kamel και της Shafa, γεν. 28-1-1963 στην Παλαιστί-
νη, πρώην κάτοικο Κορυδαλλού, οδός Γραβιάς αρ. 12
ή Λυκούργου αρ. 7 και νυν αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 118347812, κάτοχο του με αρ. Κ055646 ή 
1-101145 Διαβατηρίου, πολλαπλό τέλος συνολικού πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελά-
χιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπό-
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

(4)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της με υπ’ αρ. 86/17/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 2-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα’’, 
αφορά λαθρεμπορία, συνολικά, 39 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 30-4-2015 στην Αθήνα, στη 
συμβολή των οδών Νικηφόρου και Ζήνωνος (σχετ. η με 
υπ’αρ. 3008/14/26/1-5-2015 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα 
τεσσάρων λεπτών (142,74 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 18,02 €, Φ.Π.Α. 29,17 € και Ε.Φ.Κ. 95,55 € (Πάγιος 
Ε.Φ.Κ. 64,35 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 31,20€).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, το οποίο επιμερίστηκε 
ως ακολούθως:

α) ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) στον 
(επ.) CHOWDHURY (όv.) MUNNA του A F M Rezaul Karim 
και της Nurun Nahar, γεν. 6-6-1982 στο Μπαγκλαντές, 
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 2 ή Επικού-
ρου αρ. 17 ή Θεσσαλονίκης, οδός Ιουλιανού αρ. 3, και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 156476960, κάτοχο του 
με αρ. ΒΡ0128740 Διαβατηρίου Μπαγκλαντές και του με 
αρ. 534824/1-Ε ΕΔΤ Πολιτικού Πρόσφυγα και

β) ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) στον 
(επ.) ΒULBUL (όv.) NASER του Kamel και της Shafa, γεν. 
28-1-1963 στην Παλαιστίνη, πρώην κάτοικο Κορυδαλ-
λού, οδός Γραβιάς αρ. 12 ή Λυκούργου αρ. 7 και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 118347812, κάτοχο του 
με αρ. Κ055646 ή 1-101145 Διαβατηρίου.

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(5)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της με υπ’ αρ. 519/17/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
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εκδόθηκε την 2-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία, συνολικά, 53 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 20-9-2016 στην Αθήνα, στη συμ-
βολή των οδών Ζήνωνος και Κουμουνδούρου (σχετ. η 
με υπ’ αρ. 3008/14/59/21-9-2016 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω 
νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και 
πενήντα έξι λεπτών (194,56 €), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 23,69€, Φ.Π.Α. 41,02 € και Ε.Φ.Κ. 129,85 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ 87,45 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 42,40€).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, το οποίο επιμερίστηκε 
ως ακολούθως:

α) ποσό χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00€) 
στον (επ.) CHOWDHURY (όv.) MUNNA του A F M Rezaul 
Karim και της Nurun Nahar, γεν. 6-6-1982 στο Μπαγκλα-
ντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 2
ή Επικούρου αρ. 17 ή Θεσσαλονίκης, οδός Ιουλιανού αρ. 3, 
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 156476960, κά-
τοχο του με αρ. ΒΡ0128740 Διαβατηρίου Μπαγκλαντές 
και του με αρ. 534824/1-Ε ΕΔΤ Πολιτικού Πρόσφυγα 
και

β) ποσό εξήντα ευρώ (60,00 €) στον (επ.) SALAH (ov.)
RAMZI του Salem και της Abiba (ή Habiba), γεν. 12-12-1984
στην Τυνησία, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Μάρνη 
αρ. 57 ή Νέας Ιωνίας, οδός Παρνασσού αρ. 16, και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165497811, κάτοχο του 
με αρ. R329334 Διαβατηρίου Τυνησίας και του με αρ. 
GR2073613 Δελτίου Μόνιμης Διαμονής.

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(6)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της με υπ’ αρ. 642/15/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 14-2-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά, μεταξύ άλλων και λαθρεμπορία 80 πακέτων τσι-
γάρων και 6 πακέτων καπνού, που διαπιστώθηκε την 
20-5-2015 στο Ίλιον, στην οδό Κεφαλληνίας (σχετ. η με 
υπ’ αρ. 3008/14/27-α΄/21-5-2015 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής της Διεύθυν-
σης Αλλοδαπών Αττικής), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και 
είκοσι εννέα λεπτών (364,29 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό 
επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) επιμερίστηκε στον 
(επ.) REHΜΑΝ (όv.) JAMIL UR του Rehman Abdul Ur και 
της Rashida, γεν. 10-4-1973 στο Πακιστάν, πρώην κάτοι-
κο Αιγάλεω, οδός Ξάνθου αρ. 13 ή Αλεξάνδρου αρ. 13 ή 
Σολωμού αρ. 14 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
143208115, κάτοχο του με αρ. HV9152031 Διαβατηρίου.

3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(7)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της με υπ’ αρ. 484/15/2017 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 11-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 
155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 430 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 7-6-2014 στην Αθήνα (σχετ. η με 
υπ’αρ. 3008/14/5-α΄/8-6-2014 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και 
τεσσάρων λεπτών (1.526,04 €), εκ των οποίων Εισαγωγι-
κός Δασμός 175,87 €, Φ.Π.Α. 309,57 € και Ε.Φ.Κ. 1.040,60 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 709,50 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 331,10 €).
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2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ.) FREIJEH (ov.)
MOHAMAD του Samir και της Samira γεν. το 1971 στον 
Λίβανο, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπ. Λάμπρου αρ. 6 
ή Επιδάμνου αρ. 1 ή 41 ή Δροσοπούλου αρ. 222 και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 139482838, κάτοχο του 
με αρ. 24302 Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών 
(4.578,12 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα 
υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν.2960/2001, το 
οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπρα-
ξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(8)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της με υπ’ αρ. 92/16/2019 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 10-7-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία 232 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 14-11-2015 στην Αθήνα (σχετ. η με υπ’αρ.  
3008/14/9/15-11-2015 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αθηνών), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και 
έντεκα λεπτών (849,11 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 107,17 €, Φ.Π.Α. 173,54 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 568,40 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 382,80 € + Αναλογι-
κός Ε.Φ.Κ. 185,60 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, SAEED AKHTAR του 
Ghulam Rasool και της Skina Bibi, γεν. 10-9-1978 στο 
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αίμωνος αρ. 17 
ή Φιλίππων αρ. 3 ή Δωδώνης αρ. 42 ή Ζ.Πηγής αρ. 127 και 
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 139629091, κάτοχο 
του με αρ. NC1347981 Διαβατηρίου, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα 
επτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.547,33 €), ήτοι το 
τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δα-
σμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 68/9/2.6.2020  (9)

     Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας 

των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας καθώς και των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης και των υπηρεσιών για το χρονικό διάστη-

μα από 1-7-2020 έως 31-10-2020.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’αρ. οικ.265672(1402)/28-5-2020 εισήγηση 

της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
της Π.Ε. Πιερίας ως προς την θέσπιση παγίων χορηγημά-
των καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 
έως 31-10-2020 συνολικού ποσού 23.251,64 ευρώ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 
(Α΄125).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 2672/1998 
όπως εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 282 «Γενικές μετα-
βατικές διατάξεις» του ν. 3852/2010 ,όπως συμπληρώθη-
κε με το άρθρο 106 του ν. 4674/2020(Α΄53) .

4. Tο υπ’ αρ. 2/74839/0026/10-10-2012 (ΑΔΑ:Β437Η-
Γ2Ξ) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Τις πάγιες ανάγκες για καθαριότητα των χώρων της 
Π.Ε. Πιερίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών τους μετά 
την παρέλευση του α΄ εξαμήνου έτους 2020 και έως ότου 
ολοκληρωθεί η σχεδιαζόμενη διαγωνιστική διαδικασία 
ανάθεσης της καθαριότητας των γραφείων της Π.Ε. Πι-
ερίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το 
υπόλοιπο έτους 2020 και εφεξής.

6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. οικ.
249597(1346)/21-5-2020 μα Α/Α/2228/2020(ΑΔΑ:
6ΚΝΨ7ΛΛ-1Ξ6) για κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης 
καταβολής παγίων χορηγημάτων καθαριότητας από την 
Π.Ε. Πιερίας το τετράμηνο Ιούλιος-Οκτώβριος 2020, απο-
φασίζει κατά πλειοψηφία:

Εγκρίνει την θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότη-
τας για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 31-10-2020
συνολικού ποσού 23.251,64 ευρώ για τις υπηρεσίες της 
Π.Ε. Πιερίας και τις Δ/νσεις Α/θμιας - Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης και Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας όπως καταγράφονται στον ακό-
λουθο πίνακα:
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Υπηρεσίες Άτομα Ώρες Εργασίας Τ.Μ.
Μηνιαίο 

ποσό [€1]
Μήνες

Συνολικό
ποσό [€1]

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Πιερίας 1
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

558 694,71 4 2.778,84

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας 1
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

453 563,99 4 2.255,96

Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
ΠΕ Πιερίας

1
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

367 456,92 4 1.827,68

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Πιερίας

3
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

955 1.188,98 4 4.755,92

Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Πιερίας 1
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

396 493,02 4 1.972,08

Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας 1
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

370 460,65 4 1.842,60

Δ/νση Α7θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας 2
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

750 933,75 4 3.735,00

Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας 2
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

610 759,45 4 3.037,80

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
ποστήριξης (ΚΕ.Σ.Υ.) Ν. Πιερίας

1
4 ημερησίως 
12 εβδομαδιαίως

210 261,45 4 1.045,80

ΣΥΝΟΛΑ 4.669 5.812,92 23.251,64

Δικαιούχοι των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας θα είναι οι προϊστάμενοι των ως άνω Υπηρεσιών και η πλη-
ρωμή θα γίνεται με τη συνήθη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής (επ’ ονόματι των δικαιούχων) των λοιπών 
δαπανών της ΠΕ Πιερίας. Ο υπολογισμός έγινε με την εφαρμογή ομοιόμορφου συντελεστή 1,245 € ανά τετραγωνι-
κό μέτρο και ανά μήνα για τη συνολική επιφάνεια κάθε επιμέρους υπηρεσίας, με τον ίδιο δηλαδή τρόπο με αυτόν 
της υπ’αρ. 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε το 
τρέχον έτος 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Εισερχ. 4015 (10)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-

τικής προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟ-

ΔΟΣΙΑΣ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το 

Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν.3402/2005 (Α΄ 258) «Αναδιοργά-

νωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 του ν. .3527/2007 (Α΄25) «Κύρωση 

συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/1999 (Α΄45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ'αρ. Α3β/οικ.58824/2-8-2016 απόφαση των 
Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε 

στο (Β΄ 2597) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμο-
δοσίας».

3. Την υπ'αρ. Γ4β/οικ. 17248/11-3-2020 απόφαση των 
Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 202) με περιεχόμενο «Τρο-
ποποίηση της Α2β/Γ.Π.οικ./44241/12-6-2017 απόφαση 
των Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 289) με περιεχόμενο «Ορισμός μελών του Δ.Σ. 
του Ε.ΚΕ.Α.» όπως διορθώθηκε (Υ.Ο.Δ.Δ./18-9-2019).

4. Την απόφαση της 04ης/26-3-2020 (θέμα 10ο) (ΑΔΑ: 
Ψ1ΑΕΟΡΕ3-ΝΗΜ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: 
«Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. για την 
έκδοση αποφάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 και της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005».

5. Την υπ'αρ. Α.Π./3800/5-6-2020 εισήγηση του Τμήμα-
τος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Ε.ΚΕ.Α., με θέμα: 
«Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής προσωπι-
κού του Ε.ΚΕ.Α διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2020», έχοντας σχετικά:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 3868/2010 
(Α΄ 129).

β. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
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2. Την υπ’ αρ. Α3β/οικ. 58824/2-8-2016 (Β΄ 2597) 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονο-
μικών «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α.)».

3. Τις υπ' αρ. οικ.2/40112/ΔΕΠ/26-5-2017 (ΑΔΑ:Ω9ΙΦΗ-
Ν3Μ) και 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-Π07) εγκυ-
κλίους του Γ.Λ.Κ.

4. Το απόσπασμα πρακτικού της 4ης/26-3-2020/Θέμα 
10° συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. (ΑΔΑ:) για την εξου-
σιοδότηση υπογραφής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.Α. αποφάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

5. Τις εκτιμώμενες υπηρεσιακές ανάγκες για το Β΄ εξά-
μηνο του έτους 2020 όπως αυτές προσδιορίζονται με τις 
εισηγήσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση προϊσταμέ-
νων, αποφασίζεται:

Η έγκριση για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020:
α) Της υπερωριακής εργασίας σαράντα εννέα (49) 

συνολικά απασχολούμενων στην διοικητική/οικονο-
μική, την τεχνική και επίσης την ιατρική υπηρεσία του 
Ε.ΚΕ.Α., διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι 
θα εργαστούν μέχρι δέκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα 
οκτώ (10.368,00) ώρες και πάντως κατ' άτομο μέχρι 
του προβλεπόμενου στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 
ορίου των εκατόν είκοσι (120) ωρών για απογευματι-
νή υπερωριακή εργασία και των ενενήντα (96) ωρών 
υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, έναντι δαπάνης που δεν θα υπερβεί το ποσό 
των εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ 
(€67.850,00).

β) Της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής σαράντα εννέα (49) συνολικά απασχο-
λούμενων στην ιατρική υπηρεσία στο Ε.ΚΕ.Α., διαφό-
ρων κλάδων και ειδικοτήτων και επίσης δέκα έξι (16) 
απασχολούμενων στην τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι θα 
εργαστούν προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας μέχρι δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι έξι 
(18.026,00) ώρες, έναντι δαπάνης που δεν θα υπερβεί το 
ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα 
(€63.890,00) ευρώ.

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει για την αποζη-
μίωση του προσωπικού για παροχή υπερωριακής εργα-
σίας και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261 και 0263 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΚΕ.Α. του οικονομικού 
έτους 2020 στον οποίο έχουν εγγραφεί αντίστοιχα πιστώ-
σεις ύψους εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (€192.000,00) 
ευρώ και ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα 
ευρώ και δέκα έξι λεπτά (€98.804,16).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αχαρναί,16 Ιουνίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Αριθμ.     απόφ. 26/15-5-2020 (11)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του τοπικού 

οργανισμού εγγειών βελτιώσεων Στρυμονικού-

Δημητριτσίου για το έτος 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 

(Α΄176) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ ιδ).

2. Την 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή τάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 
(Α΄176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(OTA) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), 
καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α του ν. 3429/2015 (Α΄ 
314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕ-
ΦΗ-Π07.

3. Τις Διατάξεις της παρ. α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν.4354/2015, 
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δη-
μοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
7ο θέμα «Πραγματοποίηση εργασίας καθ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020 στον Τοπικό 
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Στρυμονικού 
Δημητριτσίου» και κυρίως το γεγονός ότι οι αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού - πέρα από την 
περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρ-
δευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 
24ωρη βάση (άρθρο 4 του Κανονισμού Άρδευσης)-υπάρ-
χουν και καθ όλο το έτος εξαιτίας της έλλειψης τακτικού 
προσωπικού.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι πόροι 
των ΟΕΒ προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελούμενων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 « Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων», αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 
2020, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει.

Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2020 απογευματινή 
υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής 
εργασίας μέχρι 120 ώρες για 2 τακτικούς υπαλλήλους και 
μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες και μέχρι 450 ώρες για 8 εποχικούς 
υπαλλήλους.

Δηλαδή συνολικά, για 10 υπαλλήλους οκτακόσια ογδό-
ντα δυο ώρες (882) συνολικά κατά ανώτατο όριο.

Για το Β εξάμηνο του 2020 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας 
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μέχρι 120 ώρες για 2 τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι 96 
ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες και μέχρι 506 ώρες για 9 εποχικούς υπαλλήλους.

Δηλαδή συνολικά, για 11 υπαλλήλους εννιακόσιες 
τριάντα οκτώ ώρες (938) συνολικά κατά ανώτατο όριο.

Β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρό-
εδρος του Οργανισμού. Κ. Καταρτζής Φώτιος και για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020, καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ο Πρόεδρος

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026272906200008*




