
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπου-
δών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δέκα (10) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

2 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

3 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

5 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

6 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

7 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

8 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

9 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

10 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

11 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

12 Αναγνώρισις συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αργολίδος, συμφώνως προς το άρθρον 25 
του ν. 4301/2014.

13 Συγκρότηση συνεργείου και καθιέρωση υπερω-
ριακής εργασίας εκτέλεσης υπηρεσίας Γραμμα-
τειακής Υποστήριξης και Τήρησης Πρακτικών συ-
νεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού 
Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο 
Ευστάθιος Ι. Μαναίος» έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 30724/Ζ1 (1)
Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπου-

δών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δέκα (10) ακα-

δημαϊκά εξάμηνα.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 

(Α΄70).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών Υφυ-
πουργών» (Α΄121).

δ. Τις διατάξεις της 340/2019 απόφασης «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

ε. Τις διατάξεις της 6632/Υ1/20-07-2019 απόφασης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄3009).

3. Την πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρίαση αριθμ. 155η, απόφαση 
40/26-07-2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου 
κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανι-
κών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
καθώς και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που 
έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμη-
μάτων (αποσπάσματα πρακτικού συνεδρίασης αριθμ. 
4/15-07-2019 της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αριθμ. 
3/28-6-2019 της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών και αριθμ. 5/16-07-2019 της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών).

4. Την 2/13-02-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου (Α.Δ.Α. ΩΑΒΕ469Β7Δ-4Λ2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την αριθμ. Φ.1/Γ/605/201115/Β1/18-12-2019 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκτιμάται σε 493.530,35 ευρώ περίπου σε ετήσια 
βάση και αναλύεται ως εξής: 164.510,12 ευρώ ο μέσος 
όρος ετήσιας δαπάνης ανά Τμήμα της Σχολής Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Χ 3 Τμήματα = 
493.530 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αναμένεται να επιβαρύνει 
τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, αποφα-
σίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημά-
των α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών, β) Πολιτικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Ι

(2)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 34/19/2020 Καταλογιστικής πρά-
ξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε στις 16-01-2020, 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 160 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 05η.04.2013, στο Αιγάλεω (σχετ. η αριθμ. 
1016/8/2-γ/06-04-2013 μηνυτήρια αναφορά του Α΄ Τμή-
ματος Ασφαλείας Αιγάλεω), 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 συνο-
λικό ποσό πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δύο λεπτών 
(536,02€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 56,49€, 
Φ.Π.Α. 108,01€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 371,52€ 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 256,00€ + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 115,52€).

2. Επιβλήθηκε συνολικά στους υπαιτίους πολλαπλό 
τέλος ποσού, χιλίων εξακοσίων οκτώ ευρώ και έξι λεπτών 
(1608,06€), 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-

ξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου 
και επιμερίσθηκε ως ακολούθως:

1ον: Στον (επ)QAISAR (ον)MUHAMMAD NAZIR του 
NAZIR και της SAGUFTA BIBI, γεν. την 01η.01.1986 στo 
Πακιστάν, κάτοικος Αιγάλεω και αγνώστου οδού, πολλα-
πλό τέλος ποσού, οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριών 
λεπτών (804,03€), και

2ον: Στον (επ.)MATUBBUR (ον)SOHDID ή SOHODID του 
Jafour ή Jafur και της Rasul Dujwu, γεν. την 10η.01.1987 
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικος Αρτεσιανού Καρδίτσας 
και νυν αγνώστου διευθύνσεως, πολλαπλό τέλος ποσού 
οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (804,03€).

3ον: Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχτηκαν 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

 (3)    
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 399/14/2020 Καταλογιστικής πρά-
ξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε στις 27-02-2020, 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 677 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 11η.04.2013 στην Αθήνα (σχετ. η αριθμ. 
3008/14/21/12-04-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα) 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 δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ 
ευρώ και τριών λεπτών (2268,03€), εκ των οποίων Ει-
σαγωγικός Δασμός 239,01€, Φ.Π.Α. 457,02€ και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 1571,99€ (Πάγιος ΕΦ.Κ. 1083,20€ +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 488,79€).

2. Επιβλήθηκε συνολικά στους υπαιτίους πολλαπλό 
τέλος ποσού, έξι χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ 
και εννέα λεπτών (6804,09€), ήτοι το τριπλάσιο των ανα-
λογούντων 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 είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου και επιμερίσθηκε ως ακολούθως:

1ον: Στον (επ)SIKDER (ον.)SAJIB του Eakub Sikder και 
της Margies Bagum, γεν. το 1990 στo Μπαγκλαντές, με 
Α.Φ.Μ. 158250596, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδό Σερίφου 
αρ. 08 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος πο-
σού, τριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και τεσσά-
ρων λεπτών (3402,04€), και
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2ον: Στον (επ)KHAN (ον.)MAMIN ή MAMUN του Ibrahim 
ή Md Ibrahim και της Morshida ή Murshida, γεν. το 1987 ή 
το 1986 στo Μπαγκλαντές, με Α.Φ.Μ. 169295116, κάτοχο 
του υπ΄αριθμ. ΒΧ0109630 Διαβατηρίου, με ημερ. λήξεως 
18-09-2023, κάτοχο της υπ΄αριθμ. 2931108 άδειας πα-
ραμονής, με ημερ. λήξεως 26-02-2022, πρώην κάτοικο 
Αθηνών, οδό Βελισαρίου αρ. 27, οδό Καλομοίρη αριθμ. 
08 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και τεσσάρων 
λεπτών (3402,04€).

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχτηκαν 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(4)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 151/15/2020 Καταλογιστικής πρά-
ξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε στις 20-01-2020, 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 126 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 08η.06.2013 στο Αιγάλεω (σχετ. η αριθμ. 
3008/14/30-γ/09-06-2013 μηνυτήρια αναφορά του Β΄ 
Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω), 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 τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τρι-
άντα ενός λεπτών (422,31€), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 44,58€, Φ.Π.Α. 85,11€ και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 292,62€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 201,60€ + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 91,02€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)GUTZER (ον) MOHAMAD του 
Hakim και της Asheri, με ημ. γεν. 01-01-1970 στο Πακι-
στάν, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Κνωσού αρ. 08 και νυν 
αγνώστου διαμονής, 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 είσπραξή του υπόκει-
ται 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

(5)    
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 152/15/2020 Καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε στις 16-01-2020, 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 50 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 30η.10.2013 στο Αιγάλεω (σχετ. 
η αριθμ. 1016/8/16-β/31-10-2013 μηνυτήρια αναφορά 
του A΄ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω), 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 εξήντα επτά ευρώ και πενήντα 
λεπτών (167,50€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
17,65€, Φ.Π.Α. 33,75€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 116,10€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 80,00€ + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 
36,10€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)FAIZAN (ον.)ASHRAF του 
Muhammad Ashraf και της Rukhsana, με ημ. γεν. 05-05-
1993, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Κνωσού αρ. 08, Μ. Αλε-
ξάνδρου αρ.42 και Ταϋγέτου αρ.42, κάτοικος Αθηνών, 
οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 05 και νυν αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με τη διά-
ταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
κατά την είσπραξή 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.E.Κ.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(6)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 49/15/2020 Καταλογιστικής πρά-
ξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε στις 27-02-2020, 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 180 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 01η.05.2013 στην Αθήνα Αττικής (σχετ. η 
αριθμ. 3008/14/40/02-05-2013 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), 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 εξακοσίων τριών ευρώ και δύο λεπτών 
(603,02€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 63,55€, 
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Φ.Π.Α. 121,51€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 417,96€ 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 288,00€ + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 129,96€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)MOHAMMAD (ον) WAQQAS 
του Ashraf και της Zahra, γεν. το 1989 στο Πακιστάν, για 
τον οποίο εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 137666 από 23-07-2012 
απορριπτική απόφαση αιτήματος ασύλου, σύμφωνα 
με έγγραφο του Τμήματος Αλλοδαπών, πρώην κάτοικο 
Αθηνών, οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 51 και νυν αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων 
οκτακοσίων εννέα ευρώ και έξι λεπτών (1809,06€), 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 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(7)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 426/14/2020 Καταλογιστικής πρά-
ξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε στις 28-02-2020, 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 153 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 12η.04.2014 στην Αθήνα Αττικής (σχετ. η 
αριθμ. 3008/14/15/13-04-2014 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα), και δημοσιεύ-
εται 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 πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών (543,35€), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 62,75€, Φ.Π.Α. 110,24€ και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 370,36€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 252,45€ + Αναλο-
γικός Ε.Φ.Κ. 117,91€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)HOSSAIN (ον) MOSHAROF του 
Moji Bur Raman και της Αrfon Ne Nesa, γεν. το 1973 στο 
Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδό Φυλής αρ. 
153, οδός Αμαρτωλών Κλεφτών αρ. 44 και νυν αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων εξα-
κοσίων τριάντα ευρώ και πέντε λεπτών (1630,05€), 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 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(8)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της με αριθμ. 343/14/2020 Καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε στις 16-01-2020, 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 460 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 07η.11.2013 στην Αθήνα Αττι-
κής (σχετ. η αριθμ. 1057/9/70/08-11-2013 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως), 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 συνο-
λικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ 
και πέντε λεπτών (1541,05€), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 162,40€, Φ.Π.Α. 310,53€ και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 1068,12€ (Πάγιος ΕΦ.Κ. 736,00€ + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 332,12€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)SHAMIMI (ον.)MIYA του 
YΟUSUF και της HUSHARA, με ημ. γεν. 01-01-1988 στο 
Μπαγκλαντές, κάτοχος του αριθμ. Δ.Κ.Α. 04/001317767, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και άνευ μονίμου κατοικίας, πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού, τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ 
και δεκαπέντε λεπτών (4623,15€), ήτοι το τριπλάσιο των 
αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και φό-
ρων, 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(9)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 404/14/2020 Καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε στις 16-01-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 
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155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 400 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 05η.06.2013 στην Αθήνα Αττι-
κής (σχετ. η αριθμ. 3008/14/32/06-06-2013 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα), 
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 χιλίων τριακοσίων σαράντα ευρώ και 
πέντε λεπτών (1340,05€), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 141,22€, Φ.Π.Α. 270,03€ και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 928,80€ (Πάγιος ΕΦ.Κ. 640,00€ +Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 288,80€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.)ΜΟΗΑΜΜΑD (ον.)BABLU 
του TOPZEL και της AISA, με ημ. γεν. 01.02.1991 στο 
Μπαγκλαντές, με Αρ. Δελτίου Αιτήσαντος Αλλοδαπού: 
540/732-γ΄ (Τ.Α. Ξάνθης/Γρ. Αλλοδαπών), πρώην κάτοι-
κος Αθηνών, οδός Τροίας αρ. 37, οδό Αχαρνών αρ. 168, 
κάτοικος Αχαρνών επί της οδού Τροίας αρ. 37 και νυν 
αγνώστου διαμονής πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών 
(4020,15€), 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-
ξή 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(10)     
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της αριθμ. 138/15/2020 Καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
στις 16-01-2020, 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 226 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθη-
κε την 04η.07.2013 στον Αγ. Δημήτριο Αττικής (σχετ. η 
αριθμ. 3008/14/36-α/05-07-2013 μηνυτήρια αναφορά 
του Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω), 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 επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 
δεκατριών λεπτών (757,13€), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 79,79€, Φ.Π.Α. 152,57€ και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 524,77€ (Πάγιος ΕΦ.Κ. 361,60€ + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 163,17€).

2. Επιβλήθηκε συνολικά στους υπαιτίους πολλαπλό 
τέλος ποσού, δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός 

ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2271,39€), ήτοι το τρι-
πλάσιο 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 και επιμερίσθηκε 
ως ακολούθως:

1ον: Στον ULLAH AMAN του VALI MOHAMMAD και 
της SARDARAN BIBI, γεν. 01-01-1988 στο Πακιστάν, με 
Α.Φ.Μ. 155273499, με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις τις 
οδούς Ραιδεστού 10 και Περικλέους 7 στο Αιγάλεω και 
νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού, χιλίων 
εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών 
(1135,69€), και

2ον: Στον ASIF ALI του MASUK ALI και της KOURSIADA 
BIBI, με ημ. γεν. 01-01-1999 στο Πακιστάν, κάτοχος του 
αριθμ. Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας 0032417 
εκδοθέν 23-07-2015, με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις 
τις οδούς Αβέρωφ 26 και Καλαβρύτων 5 στο Αιγάλεω και 
νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων 
εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών 
(1135,69€).

3ον: Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχτηκαν 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 1089 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
114/τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015, τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.Β΄του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ: 17/τ.Β΄/
12-1-2017) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
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αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Την 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορι-
σμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγοριών ερ-
γαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών» (ΦΕΚ: 841/τ.Β΄/30-5-2007).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΤΧΝ4653ΠΣ-
ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 24ωρη λειτουργία 
του Ιδρύματος (ΦΕΚ: 1500/2-5-2018, τ.Β΄).

8. Το αριθμ. 2020000184/27-1-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης υπερωριακής 
απογευματινής απασχόλησης για το Α΄ εξάμηνο έτους 2020 
συνολικά δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων τεχνικών κλάδων 
του Τμήματος Συντήρησης της ως άνω Διεύθυνσης.

9. Το αριθμ. 2020004032/19-2-2020 έγγραφο της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με το 
οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 8.000,00 € 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0261).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η πα-
ροχή υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση 
αναγκών λειτουργίας του Ιδρύματος όπως επιφυλακή 
ασφαλείας και διορθωτική συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, δικτύων επικοινωνιών και πληροφορια-
κών συστημάτων, συντήρηση και επίβλεψη συστημάτων 
πυρασφάλειας, φωτισμού και φυσικού αερίου κτηρίων 
του ΕΚΠΑ, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα του 
παρακάτω προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών έως εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανώτατο όριο 
ανά υπάλληλο, για το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, 
ήτοι έως και την 30η-6-2020.

Α/Α
Κατηγορία/κλάδος-

ειδικότητα
Σχέση 

εργασίας
Αριθμός 

υπαλλήλων

1. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2

2.
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΙΔΑΧ 1

3. ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΙΔΑΧ 1

4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΔΑΧ 4

5.
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΔΑΧ 2

6. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ ΙΔΑΧ 2

7. ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΙΔΑΧ 2

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπά-
νη ανερχόμενη σε 8.000,00 € θα βαρύνει εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 
ΚΑΕ: 0261 οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος

Ι

    Αριθμ. 222/322 (12)
Αναγνώρισις συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Αργολίδος, συμφώνως προς το άρ-

θρον 25 του ν. 4301/2014.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρον 25 παρ. 1 του ν. 4301/2014,
2. την υπ’αριθμ. 31/10.12.2019 εισήγησιν του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου,
3. την από 4.2.2020 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-

νόδου, διαπιστούμεν:
Την σύστασιν προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 590/1977, 

της Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(Ευαγγελιστρίας) Ναυπλίου, με έδραν την Δημοτικήν Κοι-
νότητα Ναυπλιέων, της Δημοτικής Ενότητος Ναυπλιέων, 
του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητος Αρ-
γολίδος, της Περιφερείας Πελοποννήσου, της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Αργολίδος, ιδρυθείσης προ του έτους 1911, 
ως εμφαίνεται εκ του υπ’ αριθμ. 309/τ.Α´/7.11.1911 Φ.Ε.Κ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ι

    Αριθμ. 10 (13)
Συγκρότηση συνεργείου και καθιέρωση υπερω-

ριακής εργασίας εκτέλεσης υπηρεσίας Γραμμα-

τειακής Υποστήριξης και Τήρησης Πρακτικών 

συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Δημο-

τικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμέ-

νων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος» έτους 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 227 έως 234 του 

ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 87 Α΄) (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τ.Α΄) Δη-
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28-6-2007) τ.Α΄.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και 
οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού 
των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/26-04-2013 περί Κύρωσης της από 31.12.2012 πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες Διατάξεις.

6. Την 406/20-12-2019 (ΑΔΑ: Ω61ΣΩ9Θ-ΗΟΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών με θέμα «Ορισμός 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος “Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος”».

7. Την οικ. 4713/18.07.2017 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Δελφών για την ανάθεση πρόσθετων κα-
θηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Δημοτικού Ιδρύματος, που γίνεται πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας των υπαλλήλων.

8. Την 03/05/25.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΑ90465Υ2Ξ-ΣΨΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύ-
ματος με την οποία ορίστηκε υπάλληλος του Δήμου Δελφών για τη γραμματειακή υποστήριξη και Τήρηση των 
Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ιδρύματος.

9. Την αριθμ. 09/24.02.2020 βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Ιδρύματος περί πιστοποίησης ότι στον προ-
ϋπολογισμό του Δημοτικού Ιδρύματος χρήσεως 2020 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις προοριζόμενες αποκλειστικά 
για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση πρακτικών Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος ως εξής: Κ.Α. 10-6012 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές) ποσού 2.000,00 € και Κ.Α. 10-6051 (Εργοδοτικές εισφορές προ-
σωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου) ποσού 700,00€.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της εκτέλεσης της υπηρεσίας Γραμματειακής Υποστήριξης και Τήρησης Πρακτικών 
συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. 
Μαναίος», πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο.

11. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Ίδρυμα στερείται προσωπικού, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε συνεργείο, καθιερώνουμε και εγκρίνουμε την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

από 03.03.2020 μέχρι 31.12.2020 πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για την άσκηση των καθηκόντων εκτέλεσης 
της Υπηρεσίας, Γραμματειακής Υποστήριξης και Τήρησης Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Δη-
μοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος», με μια υπάλληλο όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΔΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “Ο 
ΕΥΣΤΑΣΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ”»

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Καθορίζουμε το όριο υπερωριακής εργασίας να είναι αυτό που πραγματοποιείται χωρίς όμως να ξεπερνά το ανώ-
τατο όριο των (120) εκατόν είκοσι ωρών ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.

Η ωριαία αμοιβή θα καθορίζεται με βάση την 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016(ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα την: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος όπως αναφέρεται στο 
σκεπτικό της απόφασης για το διάστημα από 03.03.2020 μέχρι 31.12.2020, για τη κάλυψη των προμνημονευόμενων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δημοτικού Ιδρύματος.

Η υπερωριακή εργασία θα γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης της υπαλ-
λήλου, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Δημοτικού Ιδρύματος και θα υπάρχει προς αυτό σχετική 
βεβαίωση από τον Πρόεδρο αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Δεσφίνα, 3 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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