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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

2

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2020, για
τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη
χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 116007
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των
……, μισθολογικές ρυθμίσεις ………δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
5. Τo άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).

Αρ. Φύλλου 4843

6. Την υπ’ αρ. 29530/13.03.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 187).
7. Το υπ’ αρ. 112988/26.10.2020 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Ανάπτυξης και Επενδύσεων με
θέμα «Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
για πενήντα έξι (56) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», που
αφορά σε σαράντα δύο (42) υπαλλήλους που υπηρετούν
στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, εννέα
(9) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, έναν (1) υπάλληλο της
Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, τρεις (3) Υπαλλήλους της Υπηρεσίας Συντονισμού και έναν (1) υπάλληλο στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως.
8. Το υπ’ αρ. 113290/27.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού «Έγκριση πιστώσεων για αποζημίωση εργασίας
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου» προς την
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Το υπ’ αρ. 113498/27.10.2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης» από το οποίο προκύπτει ότι
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, για πενήντα έξι (56) υπαλλήλους, ύψους είκοσι έξι
χιλιάδων οκτακοσίων (26.800,00) ευρώ περίπου, για το
Β’ Εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, και αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ώρες υπερωριακή απασχόληση
ανά υπάλληλο και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Ειδικού Φορέα 1035 501- 0000000/ΑΛΕ 2120201001).
10. Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα πραγματοποίησης
υπερωριών προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων που θα κληθούν οι συναρμόδιες Διευθύνσεις της
Γραμματείας να εκτελέσουν για προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών, για τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών
για την μεταφορά κονδυλίων για την κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού οι οποίες είναι κατά κύριο
λόγο έκτακτες και αφορούν κυρίως σε προμήθεια υγειονομικού υλικού ή παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του covid, αποζημιώσεις πλημμυροπαθών και
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λοιπών πληγέντων από φυσικές καταστροφές καθώς
και σε επιχορηγήσεις διαφόρων ομάδων επιχειρήσεων
στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων ανακούφισης από την
πανδημία και την επίδρασή της στους παραγωγικούς
κλάδους και από την καταγραφή των αναγκών στις υποδομές του κτιρίου που ευρίσκεται στην οδό Νίκης.
Επιπλέον, η υποστήριξη της Υπηρεσιακής Γραμματέως
λόγω της υποστελέχωσης της νεοσύστατης Υπηρεσίας
Συντονισμού για την ολοκλήρωση θεσμικών κειμένων
εντάσσει τέσσερις (4) συνολικά υπαλλήλους (τρεις στην
Υπηρεσία Συντονισμού και έναν στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως)στο πλαίσιο της απογευματινής
υπερωριακής εργασίας για να τηρηθεί ντο τιθέμενο σφιχτό χρονοδιάγραμμα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως
αναφέρονται στο υπ’ αρ. 10 σκεπτικό της απόφασης,
για πενήντα έξι (56) υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αναφέρονται στο υπ’ αρ.
7 σκεπτικό της παρούσας, και μέχρι ογδόντα (80) ώρες
το εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρονικό διάστημα από
τη δημοσίευση αυτής έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η συγκρότηση συνεργείων διενεργείται μετά από σχετική πράξη των Διευθυντών για τους υπαλλήλους των
υπηρεσιών τους.
Η πέραν του ωραρίου απασχόληση των υπαλλήλων
θα πιστοποιείται με πράξη του αρμοδίου προϊσταμένου
επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος.
H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Ι

Αριθμ. A.1247
(2)
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2020, για
τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν
στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/
1992 (Α’ 34), όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
ισχύουν.
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3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170 -Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπό στοιχεία 5294/
ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, του
π.δ. 28ης Ιουλίου 1931, του ν. 1676/1986, του άρθρου
6Α του ν. 2939/2001.
7. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 130).
8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738), όπως
ισχύει.
9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων τελών και ειδικών
φορολογιών, διότι λόγω της σεισμικής δόνησης που
σημειώθηκε την 30η Οκτωβρίου 2020 και των ζημιών
που αυτή προκάλεσε, απορυθμίστηκε η οικονομική και
κοινωνική ζωή των κατοίκων που ανήκουν στην χωρική
αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται μέχρι και την 30.11.2020, η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων και απόδοσης φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου και φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2020,
για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στην χωρική
αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου. Οι δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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