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Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άνδρου.

Αρ. Φύλλου 4704

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.65047
(1)
Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε
ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση
Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), όπως ισχύει, και ιδίως των
άρθρων 95, 96, 97, 98, 99, 100 και 101,
β) του ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε
σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής:
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική» (Α’ 132),
γ) του ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως
του άρθρου 16,
δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
(Α’ 287), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 28,
ε) του άρθρου 12 ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των
κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται
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για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και
την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύει,
στ) του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),
ζ) του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),
η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
2) Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), ως ισχύει.
3) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
4) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),
όπως ισχύει.
5) Το π.δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών
κλινικών» (Α’ 93), όπως ισχύει.
6) Το π.δ. 235/2000 «Ειδικές Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών,
που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες
διατάξεις» (Α 199), όπως ισχύει.
7) Την υπό στοιχεία Φ90380/25916/3294/2011 κοινή
υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β 2456), όπως ισχύει.
8) Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1962/2000 απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών,
διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση
σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας
λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 1268).
9) Την υπό στοιχεία Α4α/Γ.Π.οικ.4023/2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου
των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας» (Β’ 177).
10) Την υπ’ αρ. 50715/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).
11) Την υπό στοιχεία B2β/Γ.Π.60102/29-09-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
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12) Την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας ακούσιας
νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές προκειμένου
να αποσυμφορηθούν τα ψυχιατρικά τμήματα για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας και να διασφαλιστεί η
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές, αποφασίζουμε:
1. Με την απόφαση για την ακούσια νοσηλεία, το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο δύναται να διατάξει, με
γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, τη συνέχισή της
σε συγκεκριμένη ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, εφόσον
διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τους αιτούντες την
ακούσια νοσηλεία.
2. Η οριζόμενη στη δικαστική απόφαση ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πρέπει να έχει βεβαίωση καλής λειτουργίας εν ισχύ, να είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και
να υπάγεται κατά προτίμηση στον τομέα ψυχικής υγείας
του τόπου κατοικίας του ασθενούς. Για την επιλογή της
λαμβάνεται υπόψη η πρόταση που διατυπώνεται στη
σχετική αίτηση. Αποκλείονται οι ιδιωτικές ψυχιατρικές
κλινικές, για τις οποίες έχει συνταχθεί αρνητική έκθεση
ελέγχου από την ειδική επιτροπή προστασίας δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτήν,
σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάζει ετησίως η ειδική
επιτροπή προς τις εισαγγελίες πρωτοδικών.
3. Η κάλυψη της δαπάνης της ακούσιας νοσηλείας
σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
του ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
4. Η ιδιωτική ψυχιατρική κλινική υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί για κάθε ακούσια νοσηλεία που πραγματοποιείται σε αυτήν, καθώς και για τη λήξη της, την
Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των
Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας,
η οποία τηρεί σχετικό αρχείο ακούσιων νοσηλειών ανά
κλινική και πραγματοποιεί αυτεπαγγέλτως επισκέψεις και
ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
5. Για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές
κλινικές ισχύουν οι όροι και οι συνθήκες που προβλέπονται για την ακούσια νοσηλεία σε δημόσιες δομές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
Ι

Αριθμ. 4830/13-10-2020
(2)
Ανακατανομή μίας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
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σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 57 του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019.
2. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α’ 20).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση ………. Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).
6. Τις ανάγκες που προκύπτουν για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.
7. Την υπ’ αρ. 4349/16.9.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η παρακάτω κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, όπως αυτή περιγράφεται, κατά κατηγορία και κλάδο, στο άρθρο 57 του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών», ανακατανέμεται (μέσω της
σύστασης - κατάργησης θέσης) ως εξής:
α. Οργανική θέση που καταργείται: Μία (1) θέση του
κλάδου ΠΕ Ιατρών.
β. Οργανική θέση που συνιστάται: Μία (1) θέση του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων Πανεπιστημιακής Κατηγορίας Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Ιατρών
Μία (1)
ΠΕ Μηχανικών
Δεκαοκτώ (18)
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατανομή των
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 57 του
π.δ. 141/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(ον.) RIZWAN του YAQOOB και της TAHIRA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 568/2016/26-2-2019 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) ALI (ον.)
RIZWAN του YAQOOB και της TAHIRA, γεν. 30-1-2000
στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 0080171 Δελτίου
Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας με ημερομηνία έκδοσης την 8-6-2016, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός
Ταντάλου 44 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά
τέλη ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών
ευρώ και δύο λεπτών (2.443,02€), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή στη Θεσσαλονίκη στις
19-10-2016 συνολικά 229 πακέτων λαθραίων τσιγάρων,
τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται περί εμπορευμάτων που τέθηκαν στην κατανάλωση κατά τρόπο
που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας, δηλαδή χωρίς την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων και την
προηγούμενη καταβολή στο Δημόσιο των οφειλόμενων
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνολικού ποσού
814,34€, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155
παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) ALI
(ον) RIZWAN του YAQOOB και της TAHIRA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 567/2016/26-2-2019 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) ALI (ον.) RIZWAN
του YAQOOB και της TAHIRA, γεν. 30-1-2000 στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 0080171 Δελτίου Αιτούντος
Διεθνούς Προστασίας με ημερομηνία έκδοσης την 8-62016, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ταντάλου 44 και
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή στη Θεσσαλονίκη στις 2910-2016 συνολικά 123 πακέτων λαθραίων τσιγάρων, τα
οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού,
γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται περί εμπορευμάτων που τέθηκαν στην κατανάλωση κατά τρόπο που
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συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας, δηλαδή χωρίς
την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων και την
προηγούμενη καταβολή στο Δημόσιο των οφειλόμενων
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνολικού ποσού
437,40€, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση- λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2
του άρθρου 142, των παρ. 1β’ και 2ζ’ του άρθρου 155
του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(ον.) RIZWAN του YAQOOB και της TAHIRA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 237/2017/30-9-2020 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ.
Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται σε βάρος του (επ) ALI (ον)
RIZWAN του YAQOOB και της TAHIRA, γεν. 30-1-2000
στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 0080171 Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας με ημερομηνία έκδοσης
την 8-6-2016, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ταντάλου
44 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού
δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα
έξι λεπτών (2.138,96 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για
την παράνομη κατοχή στη Θεσσαλονίκη στις 3-4-2017
συνολικά 140 πακέτων τσιγάρων και 1 συσκευασίας καπνού, τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας
καπνού, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται περί
εμπορευμάτων που τέθηκαν στην κατανάλωση κατά
τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας, δηλαδή χωρίς την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων και την προηγούμενη καταβολή στο Δημόσιο των
οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνολικού ποσού 534,74 €, πράξη που χαρακτηρίζεται ως
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των παρ. 1β’ και 2ζ’
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001.
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(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(ον.) RIZWAN του YAQOOB και της TAHIRA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 623/2016/26-2-2019 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) ALI (ον.) RIZWAN
του YAQOOB και της TAHIRA, γεν. 30-1-2000 στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 0080171 Δελτίου Αιτούντος
Διεθνούς Προστασίας με ημερομηνία έκδοσης την 8-62016, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ταντάλου 44 και
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή στη Θεσσαλονίκη στις
25-11-2016 συνολικά 100 πακέτων τσιγάρων, τα οποία
δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού, γεγονός
που καταδεικνύει ότι πρόκειται περί εμπορευμάτων που
τέθηκαν στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το
αδίκημα της λαθρεμπορίας, δηλαδή χωρίς την τήρηση
των τελωνειακών διατυπώσεων και την προηγούμενη
καταβολή στο Δημόσιο των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνολικού ποσού 355,61€,
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβασηλαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του
άρθρου 142, των παρ. 1β’ και 2ζ’ του άρθρου 155 του
ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών.
Με την υπό στοιχεία 17GRYP08320000124-6/
24-07-2020 καταλογιστική πράξη του ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 152 και 155 του ν. 2960/2001 περί
«Ε.Τ.Κ.», στους νυν αγνώστου διαμονής: α) ΠΑΪΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑ του Ιωάννη και της Βασιλικής, με Α.Φ.Μ. 114705235,
β) ΚΑΡΑΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της
Άννας, με Α.Φ.Μ. 129899126, ως προσωπικά υπεύθυνους,
πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), το οποίο ισομερίζει εις
αμφότερους, καθιστώντας έκαστο αλληλεγγύως υπόχρεο για την προσωπική οφειλή του ετέρου. Το ως άνω
ποσό πολλαπλών τελών προσαυξάνεται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι
ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Οινόη, την
13/10/2020.

Ο Προϊστάμενος

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 46603
(8)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άνδρου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
2. Των άρθρων 6, 225, 238 και 280 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010«Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).
4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
5. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να
ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).
6. Την υπ’ αρ. 153/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου σχετικά με την καθιέρωση
24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου.
7. Την υπ’ αρ. 7117/21-7-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου περί ύπαρξης των
πιστώσεων, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 153/19-9-2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου σχετικά με:
1. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού του
τμήματος Περιβάλλοντος και Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και
Περιβάλλοντος, του Δήμου Άνδρου, για την κάλυψη των
αναγκών του.
Η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και την καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας αφορά τις εξής ειδικότητες:
α/α

Κλάδος/Ειδικότητα

1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
3 ΥΕ Εργατών
ΥΕ Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού
4
(Εργατών Καθαριότητας)
5 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
7 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό - Εργάτης
8
Νεκροταφείου

Σχέση ΑριθΕργασίας μός
Τακτικό
1
Τακτικό
3
Τακτικό
1
Τακτικό

2

Τακτικό
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ

6
2
3

Τακτικό

1
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2. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού του
τμήματος Τεχνικών Έργων - Η/Μ Έργων, Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, του Δήμου Άνδρου,
για την κάλυψη των αναγκών του.
Η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και την καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας αφορά τις εξής ειδικότητες:
α/α

Κλάδος/Ειδικότητα

Σχέση ΑριθΕργασίας μός

1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Τακτικό

3

2

Τακτικό

2

Τακτικό

1

4

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Εργατών
Ύδρευσης
ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης

ΙΔΑΧ

1

5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

ΙΔΑΧ

2

3

3. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των
αναγκών της.
Η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και την καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας αφορά τις εξής ειδικότητες:
α/α

Κλάδος/Ειδικότητα

Σχέση ΑριθΕργασίας μός

1

ΠΕ Διοικητικών

Τακτικό

2

2

ΔΕ Διοικητικών

Τακτικό

3

3

ΔΕ Διοικητικών - Λογιστών
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Τακτικό

1

Τακτικό

2

Τακτικό

1

4
5
6
7
8

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κτιρίων
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Σχ. Μονάδων

Τακτικό

1

Ι.Δ.Α.Χ

1

Ι.Δ.Α.Χ

6

4. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού του Ιδ.
Γραφείου Δημάρχου για την κάλυψη των αναγκών του,
για την κάτωθι ειδικότητα:
α/α
1

Κλάδος/Ειδικότητα
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Σχέση
ΑριθΕργασίας μός
Τακτικό

1

Β. Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου οικ.
έτους 2020 και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς
εξόδων: Κ.Α.Ε 10.6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 19.649,60€, Κ.Α.Ε.
15.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές» ποσό 961,60€, Κ.Α.Ε. 20.6012.0001
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«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές» ποσό 10.037,20€, Κ.Α.Ε. 25.6012 «Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό
1.950,20€, Κ.Α.Ε. 30.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 4.146,60€ και
Κ.Α.Ε. 45.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 455,00€.
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Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί
στους ίδιους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των επόμενων
ετών του Δήμου Άνδρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2020
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02047042310200008*

