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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων
για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων
έργων που υλοποιούνται από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) ULLAH (ον)
ΖΑΚΑ του ΑΤΤΑ κ.α.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) AHMAD (ον)
ZAHOOR SHARIF του MUHMMAD SHARIF.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) TARIQ (ον)
QAPAIR ALI κ.α.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΝAVEED KHAN
του MUHAMMAD ASHRAF.

6

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) HASSAN (ον)
MUBASHER κ.α.

7

Επιβολή πολλαπλών τελών στον JAVED AHMED
του AKBAR.

8

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) SARWAR (ον)
IHTSAHM GHUAM του GHAUM SARWAR.

9

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) ZOBIR (ον)
MUHAMMAD του MUHAMMAD WARIS.

10

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ABID ALI του
MUHAMMAD YASIN.

11

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) MERKAJ (ον)
EDMOND του VASIL κ.α.

12

Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) GHULAM
(ον) ABBAS του MUHAMMAD SADIQUE.

13

Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης έγκρισης
εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για
το έτος 2020.

14

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
το Β’ Εξάμηνο του 2020.

Αρ. Φύλλου 4691

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 138811/Α2
(1)
Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων
για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων που υλοποιούνται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 1β του άρθρου 20, τα άρθρα 24 και 77
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
γ) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
ν. 4568/2018 (Α’ 147).
δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 133).
ε) Των παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α’ 134), όπως κάθε φορά
ισχύουν.
στ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθ. σφάλμ. Α’ 126).
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θ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).
2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
β) Την υπ’ αρ. Υ3/20-01-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων»
(Β’ 48).
γ) Την υπό στοιχεία Φ.476/36/67156/Α2/25.04.2019
απόφαση του Yπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(ΑΔΑ: ΩΚΣΟ4653ΠΣ-Ι42).
δ) Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Yπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
3. Το υπ’ αρ. 57760/18-10-2018 έγγραφο Ε.Μ.Π./Γενική
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, με θέμα «Στοιχεία για την προς υπογραφή
ΚΥΑ».
4. Το γεγονός ότι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, με σύγχρονα χρηματοδοτικά
μέσα, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών
έργων που θα αναβαθμίσουν συνολικά τη λειτουργία του
και τις εν γένει δραστηριότητές του.
5. Το γεγονός ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών μέσων είναι δυνατή η απασχόληση
συμβούλων επί ειδικών θεμάτων σχετικών με τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, τη διοίκηση, την
επίβλεψη και την εκτέλεση των ανωτέρω έργων, ώστε να
ενισχυθεί το έργο των υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. και να εξασφαλιστεί η μέγιστη και αποδοτικότερη απορρόφηση
των κονδυλίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/497/130765/Β1/29.9.2020
σχετική εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υ.ΠAI.Θ., κατά το άρθρο
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία για
μεν το έργο «Μουσείο Μεταλλείας - Μεταλλουργίας Λαυρίου στο διατηρητέο συγκρότημα Μηχανουργείου στο
Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)»
η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής για το δε έργο «Απορρύπανση - Αποκατάσταση κτηρίου «Κονοφάγου» στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)», η χρηματοδότηση
προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020» (του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
7. To πρακτικό της 68ης/27.11.2019 Συνεδρίασης του
Τεχνικού Συμβουλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυν-
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ση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των
ήδη προγραμματισμένων και εγκεκριμένων δαπανών
των έργων.
9. Το υπό στοιχεία εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 126919/Α2/23-9-2020
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (Γνώμη Γ 14/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 128 του
ν. 4412/2016 εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, και στα κάτωθι προς εκτέλεση
έργα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας
και θα δημοπρατηθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (εφεξής Ε.Μ.Π.) με την ιδιότητα της αναθέτουσας
αρχής ή/και του κυρίου του έργου ή/και του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας.
Άρθρο 2
1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόκειται να δημοπρατήσει τις εξής δημόσιες συμβάσεις έργων, για τον
σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, τη διοίκηση και την επίβλεψη των οποίων το Ε.Μ.Π. δύναται να
αναθέτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλων
οποιασδήποτε ειδικότητας, με τη διαδικασία της παρ. 2
του άρθρου 128 του ν. 4412/2016:
i. «Μουσείο Μεταλλείας - Μεταλλουργίας Λαυρίου
στο διατηρητέο συγκρότημα Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)»,
προϋπολογισμού μελέτης 2.686.500,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από
ιδίους πόρους Περιφέρειας Αττικής.
ii. «Απορρύπανση - Αποκατάσταση κτηρίου «Κονοφάγου» στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
(Τ.Π.Π.Λ.)», προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00€ με
Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020».
2. Η με την παρούσα προβλεπόμενη δυνατότητα πρόσληψης συμβούλων επί ειδικών θεμάτων, ισχύει για κάθε
στάδιο της μελέτης και της εκτέλεσης των έργων, ήτοι
ενδεικτικά για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, τη διοίκηση και την επίβλεψη των ανωτέρω έργων.
Οι συμβάσεις των ειδικών συμβούλων μπορούν να διαρκούν κατ’ ανώτατο όριο σαράντα οκτώ (48) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης με τον εκάστοτε σύμβουλο.
3. Η συνολική αξία των συμβάσεων ειδικών συμβούλων δεν θα υπερβαίνει ανά έργο το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (το τελικό ποσό θα προκύψει κατά
τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί για
την ανάθεση κάθε μίας σύμβασης ειδικού συμβούλου).
Άρθρο 3
Η πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων επί ειδικών θεμάτων για την
υλοποίηση, τη μελέτη και την εκτέλεση των ανωτέρω
έργων, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με φροντίδα των Υπηρεσιών του.
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Άρθρο 4
Για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων επί ειδικών
θεμάτων, οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση και
εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων δημοσίων έργων,
θα ακολουθηθεί η προσήκουσα διαδικασία σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με
ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 5
Η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου επί ειδικών θεμάτων γίνεται με σύμβαση, στην οποία θα ορίζονται οι
παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι και
προϋποθέσεις παροχής τους, η διάρκεια της σύμβασης
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκτέλεσή της.
Άρθρο 6
Η έναρξη ισχύος της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ NΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του εδαφίου α’, β’ της
παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) AHMAD (ον)
ZAHOOR SHARIF του MUHMMAD SHARIF.
Με την υπ’ αρ. 132/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 13.10.2020) επιβάλλουμε στον (επ)
AHMAD (ov) ZAHOOR SHARIF του MUHAMMAD SHARIF
και της ARCHID ΒΙΒΙ γεν. 02.04.1977 στο Πακιστάν, νυν
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 500038100 αρμοδιότητας
Δ.Ο. Υ. Α’ Αθηνών, άνευ λοιπών στοιχείων.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 Ευρώ.
ΤΧ (2%): 30,00 Ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,00 Ευρώ.
Σύνολον: 1.536,00 Ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ).
Κηρύσσουμε τον ανωτέρω προσωπικά υπόχρεο για
την εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (86 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του εδαφίου α’, β’ της
παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.

Ι

Η Προϊσταμένη
(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) ULLAH (ον)
ΖΑΚΑ του ΑΤΤΑ κ.α.
Με την υπ’ αρ. 40/2014/2020 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία
έκδοσης 05-10-2020) επιβάλλουμε στους:
1. (επ) ULLAH (ον) ΖΑΚΑ του ATTA και της BASHIR BIBΙ,
γεν. 15-1-1970 στο Πακιστάν, ήδη αγνώστου διαμονής,
με αριθμό Πακιστανικού Διαβατηρίου 527590, και με
Α.Φ.Μ.049861880, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
2. (επ.) BATI (ον) SAMPAZZ του MOHAMAD ANVAT
και της ARSAD γεν. 01-01-1985 στο Πακιστάν, κάτοικος
Μεγάρων Αττικής οδός Βύζαντος αριθ. 5, άνευ λοιπών
στοιχείων, με Α.Φ.Μ. 500038147 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 14.974,41 Ευρώ.
ΤΧ (2%): 299,49 Ευρώ.
ΟΓΑ(20%επίΤΧ): 59,90 Ευρώ.
Σύνολο: 15.333,80 Ευρώ (δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά),
το οποίο επιμερίζουμε ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσουμε αυτούς αλληλέγγυα υπόχρεους για την
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (1.460 πακέτα τσιγάρα και 16 φάκελα καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) TARIQ (ον)
QAPAIR ALI κ.α.
Με την υπ’ αρ. 141/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 07-10-2020) επιβάλλουμε στους:
α) (επ) TARIQ (ov)ALI του QAPAIR ALI και της ASIY ΒΙΒΙ
γεν. 01/01/1988 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ 148447860,
β) (επ)ΑΗΜΕΟ (ov)ALTAF του MANSH και της SAFILLA
γεν. 21/07/1984 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1=3.297,69 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 65,95 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 13,19 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 3.376,83 €(τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά),
το οποίο επιμερίζουμε ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσουμε αυτούς αλληλέγγυα υπόχρεους για την
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (330
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πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του εδαφίου α’, β’
της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη

Τεύχος B’ 4691/23.10.2020

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α,
του εδαφίου α’, β’ της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΝAVEED KHAN
του MUHAMMAD ASHRAF.
Με την υπ’ αρ. 184/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά, (με ημερομηνία έκδοσης 07-10-2020) επιβάλλουμε στον NAVEED
KHAN του MUHAMMAD ASHRAF και της ΖΑΝΑΝ ΒΙΒΙ
γεν. 07/01/1998 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ 500037962.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1=3.722,10 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 74,44 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 14,89 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 3.811,43 €(τρεις χιλιάδες οκτακόσια έντεκα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (368 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α,
του εδαφίου α’, β’ της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον JAVED AHMED
του AKBAR.
Με την υπ’ αρ. 229/2014/2020 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με
ημερομηνία έκδοσης 07-10-2020) επιβάλλουμε στον
JAVED AHMED του AKBAR και της ΑΝΑΥΑΤ BAGAM
γεν. 13/06/1989 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ.161042444.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1= 4.278,39 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 85,57 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 17,11 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 4.381,07 € (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια
ογδόντα ένα ευρώ και επτά λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (423 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α,
του εδαφίου α’, β’ της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Η Προϊσταμένη

Ι

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) HASSAN
(ον) MUBASHER κ.α.
Με την υπ’ αρ. 218/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 13-10-2020) επιβάλλουμε στους:
α) HASSAN (OV)MUBASHER TOU DITTA και της
BUSHRA, γεν. 03/10/1988 στο Πακιστάν, τελικά όμως
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ165329599,
β)(επ) NAWAB (ov)ALI του BASHIRE AHMAD και της
NAZIER BIBI, γεν. 01/05/1993 στο Πακιστάν, τελικά όμως
αγνώστου διαμονής.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1=2.237,37 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 44,75 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 8,95 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 2.291,07 € (δυο χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και επτά λεπτά),
το οποίο επιμερίζουμε ως εξής: επτακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (745,79€) έκαστος
Κηρύσσουμε αυτούς αλληλέγγυα υπόχρεους για την
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (210 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) SARWAR
(ον) IHTSAHM GHUAM του GHAUM SARWAR.
Με την υπ’ αρ. 250/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 13.10.2020) επιβάλλουμε στον (επ)
SARWAR (ov) IHTSHAM GHUAM του GHUAM SARWAR
και της IRSHAD BEGUM γεν. 02.02.1974 στο Πακιστάν,
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 500038031 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, άνευ λοιπών στοιχείων.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 Ευρώ.
ΤΧ (2%): 30,00 Ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 6,00 Ευρώ.
Σύνολον: 1.536,00 Ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ).
Κηρύσσουμε τον ανωτέρω προσωπικά υπόχρεο για
την εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (120
πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του εδαφίου α’, β’
της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
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(9)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) ZOBIR (ον)
MUHAMMAD του MUHAMMAD WARIS.
Με την υπ’ αρ. 253/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 13.10.2020) επιβάλλουμε στον (επ)
ZOBIR (ον) MUHAMMAD του MUHAMMAD WARIS και
της SHOGUFTA ΒΙΒΙ γεν. 01.02.1990 στο Πακιστάν, νυν
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 152762148 αρμοδιότητας
Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ, άνευ λοιπών στοιχείων.
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 3.942,03 Ευρώ.
ΤΧ (2%): 78,84 Ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 15,77 Ευρώ.
Σύνολον: 4.036,64 Ευρώ (τέσσερις χιλιάδες τριάντα έξι
ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά).
Κηρύσσουμε τον ανωτέρω προσωπικά υπόχρεο για
την εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (370
πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του εδαφίου α’, β’
της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.
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β) (επ) ΑQBER (ov) AHSAN του MUHMMAD ASHRAF
και της BUSHERA BIBI, γεν. 13/07/1970 στο Πακιστάν,
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 149687305.
γ) (επ) MEHMOOD (ov) KASHIF του MOHAMMED ΙΝΑΥΑΤ και της NASEEM BEGOM, γεν. 25/06/1984 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής.
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 3.302,79 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 66,05 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 13,21 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 3.382,05 €(τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δυο ευρώ και πέντε λεπτά),
το οποίο επιμερίζουμε ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσουμε αυτούς αλληλέγγυα υπόχρεους για την
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό
επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (310
πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, του εδαφίου α’, β’
της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(10)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ABID ALI του
MUHAMMAD YASIN.
Με την υπ’ αρ. 272/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 07-10-2020) επιβάλλουμε στον ABID
ALI του MUHAMMAD YASIN και της NUSRT ΒΑΝΟ γεν.
16/05/1984 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1= 1.500,00 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 30,00 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 6,00 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 1.536,00 € (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι
ευρώ).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (130 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α,
του εδαφίου α’, β’ της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη

(12)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) GHULAM
(ον) ABBAS του MUHAMMAD SADIQUE.
Με την υπ’ αρ. 291/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά(με ημερομηνία έκδοσης 05-10-2020) επιβάλλουμε στον (επ)
GHULAM (ov) ABBAS του MUHAMMAD SADIQUE και της
RABE BIBI γεν. 01-01-1960 στο Πακιστάν, ήδη αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ.500038159, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών,
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 5.396,16Ευρώ.
ΤΧ (2%): 107,92 Ευρώ.
ΟΓΑ(20%επίΤΧ): 21,58 Ευρώ.
Σύνολο: 5.525,26 Ευρώ (πέντε χιλιάδες πεντακόσια
είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτά).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (540 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α,
του εδαφίου α’, β’ της παρ. 1 και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι
Ι

(11)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) MERKAJ (ον)
EDMOND του VASIL κ.α.
Με την υπ’ αρ. 275/2014/2020 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία έκδοσης 13-10-2020) επιβάλλουμε στους:
α) (επ) ΜΕRKAJ (ov) EDMOND του VASIL και της
VIOLETΑ, γεν. 21/10/1975 στην Αλβανία, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 112695820,

Αριθμ. 778218
(13)
Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης έγκρισης εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007
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«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
4. Την υπ’ αρ. 8603/2087/04-03-2020 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 1001) από τις διατάξεις της οποίας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους
1.280.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 2020
της Περιφέρειας Αττικής που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0512
(01.072-Κεντρικός Τομέας, 05.072, Ανατολική Αττική,
06.072-Δυτική Αττική, 07.072- Πειραιάς. 08.072-Νήσων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4604/2019
(Α’ 50), οι οποίες προβλέπουν ότι «Ειδικά αποφάσεις
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης
κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού, σε εργασίες που αφορούν
έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες αποχιονισμού, παρεμβάσεων σε πλημμυρικά φαινόμενα, εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή
ηλεκτροφωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών
ελέγχων, μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν».
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/
1692/27-06-2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως ισχύει με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011
(Β’ 1659).
7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
8. Την υπ’ αρ.2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία» (Β’ 17).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής
(Β’ 1661).
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής αναφορικά με
τους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία
ΔΕ κλάδου Πληροφορικής και ΔΕ κλάδου Διοικητικών
Γραμματέων και τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ

Τεύχος B’ 4691/23.10.2020

κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Επιστημονικού
Συνεργάτη.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, αναφορικά με τους
υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων,
ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
12. Το υπ’ αρ. 13178/08-01-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την αναζήτηση πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
13. Τις αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής
με ΑΔΑ: 6ΨΛΣ7Λ7-27Η, ΨΗ9Ι7Λ7-5ΗΦ, 6ΦΗΥ7Λ7-ΜΟ2,
Ω6ΩΓ7Λ7-ΓΛΥ, 6ΑΒΩ7Λ7-ΜΞΓ, με τις οποίες εγκρίθηκε η
δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 1.280.000 ευρώ,
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους
2020 και στους κωδικούς 06.072.0512, 07.072.0512,
08.072.0512, 05.072.0512 και 01.072.0512 αντίστοιχα.
14. Το υπ’ αρ. 14749/09-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τις πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2020-ΚΑΕ
0511,0512, 0716, 0717, 0719, 0721 και 0722.
15. Το υπ’ αρ. 39902/16-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο επισημαίνεται ότι «Κατά τη διάρκεια
του οικονομικού έτους 2020 δύνανται να δεσμεύονται
επιπλέον πιστώσεις με την έκδοση νέων αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 051201, ανάλογα
με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα και σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις».
16. Την υπ’ αρ. 262219/21-4-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με την έγκριση εργασίας
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 (Β’ 1784).
17. Την υπ’ αρ. 371853/05-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με την τροποποίηση συμπλήρωση απόφασης έγκρισης εργασίας νυχτερινής,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2020 (Β’ 2608).
18. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω υπό στοιχείο (16),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχείο (17) απόφαση εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2020, από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω, ήτοι από 11-5-2020,
για οκτακόσιους είκοσι (820) υπαλλήλους, μεταξύ των
οποίων και για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, που υπηρετούν στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής.
19. Το υπ’ αρ. 388473/11-06-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στο οποίο αναφέρει: «… εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν οι
υπάλληλοι του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής
Αττικής και εστάλησαν μόνο οι οδηγοί…» και παρακαλεί
να συμπεριληφθούν στην απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής, περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και
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απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες, τέσσερις (4) επιπλέον υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ κλάδου Πληροφορικής, ΔΕ κλάδου Διοικητικών
Γραμματέων, ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού και
ΠΕ Επιστημονικού Συνεργάτη.
20. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω υπό στοιχείο (16),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχείο (17) απόφαση εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2020, από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω, ήτοι από 11-5-2020,
για οκτακόσιους είκοσι (820) υπαλλήλους, στην οποία
εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν οι υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής.
21. Τα υπ’ αρ. 237563/01-04-2020 και 320839/
21-05-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον προσδιορισμό του
αριθμού των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις Διευθύνσεις
αναφοράς της υπό στοιχείο (4) της παρούσας απόφασης
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
22. Το γεγονός ότι η υπ’ αρ. 262219/21-4-2020 απόφασή μας (Β’ 1784) χρήζει τροποποίησης δυνάμει των
οριζόμενων στα υπό στοιχεία (19) και (21) της παρούσας
τα οποία εστάλησαν στην υπηρεσία μας κατόπιν έκδοσης της ως άνω απόφασης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 262219/
21-04-2020 απόφασή μας (Β’ 1784) και προσθέτουμε
παραγράφους ΣΤ. και Ζ. ως ακολούθως:
ΣΤ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2020 με ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, για τέσσερις
(4) επιπλέον υπαλλήλους του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, που ανήκουν στους παρακάτω
κλάδους:
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Πληροφορικής.
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Επιστημονικού Συνεργάτη.
Ζ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2020 με ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, για έντεκα (11)
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, που ανήκουν στους
παρακάτω κλάδους:
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών για τους
οποίους έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος.
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος για τον
οποίο έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού
οχήματος.
Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ για τους οποίους έχει εγκριθεί και κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος.
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Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 262219/21-04-2020 απόφασή μας (Β’ 1784), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
371853/05-06-2020 απόφαση (Β’ 2608).
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας εμπεριέχεται στη δαπάνη ύψους 1.280.000,00
ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 2020 της Περιφέρειας Αττικής που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0512 (01.072-Κεντρικός Τομέας, 05.072-Ανατολική Αττική, 06.072-Δυτική
Αττική, 07.072- Πειραιάς, 08.072-Νήσων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 272748
(14)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
το Β’ Εξάμηνο του 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση της υπ’ αρ. 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του
π.δ. 129/2010 (Α’ 222): “Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας”» (Β’ 4788), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 ’’Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης. [Πρόγραμμα
«Κλεισθένης»]’’ κ.λ.π. (Α’ 133).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις…» (Α’ 176).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
6. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
7. Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).
8. Το ν. 4625/2019 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ άρθρο 14 ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων OTA της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
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9. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία»
(Β’ 17).
10. Την υπ’ αρ. 2042/18063/15-02-2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6) «Καθορισμός
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 694).
11. Την υπ’ αρ. 3951/εγκ.3/20-9-2006 εγκύκλιο του
εισαγγελέα του Άρειου Πάγου με την οποία ζητά την
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατ την ημέρα αλλά και κατά την νύχτα.
12. Ότι οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας για την
πραγματοποίηση και εντατικοποίηση (κυρίως τις περιόδους εορτών και καλοκαιριού) των υγειονομικών ελέγχων,
καλούνται οι Περιφερειάρχες να παρέχουν στους υπαλλήλους κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο τους μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση οδοιπορικών
εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης.
13. Το απόσπασμα πρακτικού υπ’ αρ. 14/15-11-2019 με
θέμα: «Εισηγητική έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας,
μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» (ΑΔΑ: ΩΣ1Ε7ΛΡ-1ΣΣ).
14. Την επικύρωση της υπ’ αρ. 207/14/15-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2020, με ΑΔΑ: ΩΣ1Ε7ΛΡ1ΣΣ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αρ. 18081/221035/23-12-2019
απόφαση με ΑΔΑ: 6ΧΞΒΟΡ10-Ι4Α.
15. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τον ΚΑΕ
0511: Α/Α 2060 (ΑΔΑ: ΩΧΣ47ΛΠ- ΖΒΔ) και ΚΑΕ 0512: Α/Α
2061 (ΑΔΑ: 6ΚΗΚ7ΛΠ-Ο5Π).
16. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Α’ εξάμηνο του 2020, για δεκατέσσερα (14)
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν.
Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας. Οι τρεις (3) εξ’ αυτών θα απασχοληθούν επιπλέον κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων ως προς την τήρηση
των όρων υγιεινής, την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων σε περιπτώσεις έκτατων αναγκών (σεισμοί,
πλημμύρες) και σε κάθε περίπτωση υγειονομικής κρίσης,
με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
17. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απογευματινή
απασχόληση εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ όλο το
24ωρο, προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπο-
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λογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το Β’ εξάμηνο του 2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και
μέχρι την 22η ώρα, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Τρικάλων ως κατωτέρω:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Διεύθυνσης Υγείας
και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά δεκατέσσερα (14) υπάλληλοι για απογευματινή
απασχόληση. Οι τρεις (3) εξ’ αυτών θα απασχοληθούν
επιπλέον κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής,
β) οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά χίλιες
εξακόσιες ογδόντα (1.680) ώρες για το Β’ εξάμηνο 2020,
γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής απασχόλησης είναι κατ’ ανώτερο όριο ενενήντα έξι
(96) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά
διακόσιες ογδόντα οχτώ (288) ώρες για το Β’ εξάμηνο
2020.
Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ανά εξάμηνο,
η κατηγορία και το Μισθολογικό Κλιμάκιο τους, καθώς
και οι ώρες απασχόλησής τους.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων με το οποίο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης βεβαιώνει την υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων του για το υπερωριακά
παρασχεθέν έργο.
1. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 5.000.00 € για αποζημίωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, Β’ Εξαμήνου του 2020 θα βαρύνει εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε
Τρικάλων, Ειδ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 0511 με εγγεγραμμένη
πίστωση 182.000,00 €.
2. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 2.000,00 Ευρώ, για το Β’ εξάμηνο του 2020 θα
βαρύνει εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Π.Ε. Τρικάλων, Ειδ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 0512 με εγγεγραμμένη πίστωση 56.000,00 €.
Η ισχύς της παρούσας θα έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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