
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-
τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/
2002.

2 Επιβολή προστίμου για παράνομη κατοχή και κυ-
κλοφορία οχήματος.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ZUBIR 
ALI του MOHAMMAD ISMAIL και της SARIA ΒΙΒΙ 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
ΖΑΙΝ (ον) RANA του RANA KHALID MAHMOOD 
και της ΡΑΖΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-
ντων.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
ΖΑΙΝ (ον) RANA του RANA KHALID MAHMOOD 
και της ΡΑΖΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-
ντων.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
AHMAD (ov) QAMAR του Qamar Zaiullah και της 
Shamshad για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-
ντων.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ-
χτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, των Κυρια-
κών και των εξαιρέσιμων ημερών των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 
2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36330οικ (1)
   Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-

τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του 

ν. 2993/2002 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του 

ν. 2812/2000 (Α' 37) «Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλ-
λήλων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων των αποφάσεων με αριθ-
μό:

α) 123818/15-11-1994 (Β΄ 861) του Υπουργού Δικαιο-
σύνης«Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των 
δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δι-
καστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας» και β) υπ’ αρ. 
110723/12-10-1994 (Β΄ 788) του Υπουργού Δικαιοσύνης 
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αι-
ρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των 
κλάδων των υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Δικα-
στικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια», όπως τροποποιήθηκαν 
με την υπ’ αρ. 123290/5.8.2002 (Β΄ 1083) απόφαση.

3. Το υπ’ αρ. 141/26-3-2020 έγγραφο της Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με το οποίο αιτείται τη 
μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών για την 
ανάδειξη εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο 
του έτους 2020.

4. Τη υπ’ αρ. 17865/30-3-2020 (Β΄ 1361) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Αναστολή όλων των προβλε-
πόμενων στις 110723/12-10-1994 (Β΄ 788) και 123818/
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15-11-1994 (Β΄ 861) αποφάσεις διαδικασιών εκλογής των 
αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια».

5. Την υπό στοιχεία 28216οικ/17-6-2020 (Β΄ 2896) από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Παράταση της θητείας 
των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002», με 
την οποία παρατάθηκε η θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
που αναδείχθηκαν στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 2018, 
μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρε-
τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπη-
ρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, των 
Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών 
της χώρας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 
καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες 
θα διεξαχθούν στις 22 Οκτωβρίου 2020, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων των άρθρων 1 των υπουργικών 
αποφάσεων με υπ’ αρ. 123818/15-11-1994 (Β΄ 861) και 
110723/12-10-1994 (Β' 788), όπως τροποποιήθηκαν με 
την αριθ. 123290/5.8.2002 (Β΄ 1083) όμοια.

2) Ορίζουμε ότι: η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα 
γίνει μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2020, η τοιχοκόλληση και 
ανακοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020. 
Η υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα γίνει μέχρι 
28 Σεπτεμβρίου 2020, η εξέτασή τους μέχρι 5 Οκτωβρίου 
2020 και η οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων θα 
γίνει μέχρι 12 Οκτωβρίου 2020. Η υποβολή υποψηφιο-
τήτων θα γίνει μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020, η κατάρτιση 
των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 
2020 και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 
2020. Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων υποψη-
φίων θα γίνει μέχρι 5 Οκτωβρίου 2020, η εξέτασή τους 
από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 11 Οκτωβρίου 2020 
και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιημένων πινάκων 
υποψηφίων θα γίνει μέχρι 12 Οκτωβρίου 2020. Οι Εφο-
ρευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 13 Οκτωβρίου 
2020. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020 πρέπει να έχουν πα-
ραληφθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι και όλο 
το εκλογικό υλικό από όλες τις υπηρεσίες.

3) Ορίζουμε ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
που θα εκλεγούν λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020 

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

(2)
    Επιβολή προστίμου για παράνομη κατοχή και κυ-

κλοφορία οχήματος.

    Δυνάμει της υπ’ αρ. 51/20/2020 καταλογιστικής πρά-

ξης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου 
Αθηνών που εκδόθηκε την 02.06.2020, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 1, και 137Α παρ. 1 
και του ν. 2960/2001 ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", 
αφορά παράνομη κατοχή και κυκλοφορία οχήματος 
με αριθ. κυκλοφορίας VO03XEU, μάρκας AUDI A4, 
1896 cc, με αριθ. πλαισίου WAUZZZ8E13Α286986 που 
διαπιστώθηκε την 29.08.2017 στην Αθήνα (σχετ. το υπ’ 
αρ. 1020/16/134/08-01 -18 έγγραφο του Τμήματος Οδι-
κών Τροχαίων Ατυχημάτων της Υποδ/νσης Τροχαίας 
Αθηνών και η από 20-08-2018 Έκθεση Ελέγχου αρμό-
διων υπαλλήλων του Τελωνείου Αθηνών), και δημοσι-
εύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

Επιβλήθηκε στον CIRLIG ANDREI-CRISTIAN του Petrica, 
κάτοικο Αθηνών, οδός Μιλήτου 21 και νυν αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 169008433, πρόστιμο συνολικού 
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 137Α 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 22/2020 καταλογιστικής πράξης 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών 
που εκδόθηκε την 07.07.2020, 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 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία χύμα λεπτοκομμένου 
καπνού αθροιστικού καθαρού βάρους δύο χιλιάδων εξα-
κοσίων εξήντα γραμμαρίων (2.660 γρ.), από τον Λιανό 
Πέτρο του Βασιλείου και της Άννας, μέσα από σχετική 
αγγελία για πώληση καπνού στην ιστοσελίδα www.car.
gr, με τη διαδικασία της αποστολής -παραλαβής δέματος 
με αντικαταβολή (σχετικές η από 20/12/2019 Έκθεση 
Ελέγχου -Πορισματική Αναφορά Β1 της Υπηρεσίας μας 
και η από 29/03/2019 Έκθεση Ελέγχου - Πορισματική 
Αναφορά Β1 της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που ανα-
λογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό 
ποσό των εξακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών 
(622,60€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 46,90€, 
Φ.Π.Α. 123,50€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 452,20€.

2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων εξήντα επτά Ευρώ 
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και ογδόντα λεπτών (1.867,80 ευρώ), ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας 
δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά 
την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου 
ποσό εννιακόσια τριάντα τρία Ευρώ και ενενήντα λε-
πτών (933,90€) επιμερίστηκε στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, γεννηθέντα το έτος 1976 στη 
Βέροια Ημαθίας, πρώην κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας, και 
νυν αγνώστου διαμονής.

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

4) Καταλογίστηκαν στους υπαίτιους οι ως άνω δασμο-
φορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ποσού εξακοσίων 
είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (622,60€).

5) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή των συνολικά 
καταλογισθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ZUBIR 

ALI του MOHAMMAD ISMAIL και της SARIA ΒΙΒΙ 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπ’ αρ. 299/18/06-08-2020 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονί-
κης Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλονται σε βάρος του 
ZUBIR ALI του MOHAMMAD ISMAIL και της SARIA ΒΙΒΙ, 
γεν. στις 01/01/1995 στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 
18/4000/4/598-γ εκδ. 05/06/2018 από Διεύθυνση Αλλοδα-
πών και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ 
και εννέα λεπτών (4.734,09 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, 
για την παράνομη κατοχή 6.780 τεμαχίων τσιγάρων και 
των 0,950 κιλών καπνού, 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.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με το εδ. β της 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

ΖΑΙΝ (ον) RANA του RANA KHALID MAHMOOD 

και της ΡΑΖΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προ-

ϊόντων.

  Με την υπ’ αρ. 6/2018/14.05.2020 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλονται σε βάρος του(επ) 
ΖΑΙΝ (ον) RANA του RANA KHALID MAHMOOD και της 
ΡΑΖΙΑ, γεν. την 07.01.2000 στο Πακιστάν, αγνώστου δια-
μονής, κατόχου του υπ' αριθμ. 288479 δελτίου αιτούντος 
διεθνούς προστασίας, εκδοθέντος την 01.12.2017 και 
με ημερομηνία λήξης την 01.02.2018, ΑΦΜ 171081060, 
πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 
€), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
2.480 τεμαχίων τσιγάρων, 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 δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 5 εδ.β του ν. 2960/2001.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) ΖΑΙΝ 

(ον) RANA του RANA KHALID MAHMOOD και της 

ΡΑΖΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπ’ αρ. 26/2018/14.05.2020 Καταλογιστι-
κή Πράξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. 
Θεσσαλονίκης Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλονται 
σε βάρος του(επ) ΖΑΙΝ (ον) RANA του RANA KHALID 
MAHMOOD και της ΡΑΖΙΑ, γεν. την 07.01.2000 στο Πα-
κιστάν, αγνώστου διαμονής, κατόχου του υπ' αρ. 288479 
δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας, εκδοθέντος 
την 01.12.2017 και με ημερομηνία λήξης την 01.02.2018, 
ΑΦΜ 171081060, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων επτακο-
σίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών 
(1.794,57 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη 
κατοχή 3.200 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρί-
ζεται 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 δημοσιεύεται σύμφωνα με το εδ. β της 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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(7)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

AHMAD (ov) QAMAR του Qamar Zaiullah και 

της Shamshad για λαθρεμπορία καπνικών προ-

ϊόντων.

  Με την υπ’ αρ. 788/2017/08-01-2020 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ-
σαλονίκης, επιβάλλεται σε βάρος του (επ) AHMAD (ov) 
QAMAR του Qamar Zaiullah και της Shamshad, γεν. 12-
10-2000 στο Πακιστάν, κατόχου του αρ.266392 Δελτίου 
Αιτούντος Διεθνή Προστασία, κατοίκου Πυλαίας Θεσσα-
λονίκης, στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
ΑΡΣΙΣ και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών 
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 2.140 τεμαχίων 
τσιγάρων και 0,050 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρί-
ζεται 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 δημοσιεύεται σύμφωνα με το εδ. β της 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

    Αριθμ. οικ 3007 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις 

νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, των 

Κυριακών και των εξαιρέσιμων ημερών των υπη-

ρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για 

το έτος 2020.

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 144/2010 (Α΄ 237) «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 
(Β΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4604/2019
 (Α΄  50) με το οποίο προστέθηκε εδάφιο μετά το εδάφιο 9 
της παρ. 1 της περίπτωσης Α’ του αρ. 20 του ν. 4354/2015 
(Β΄ 176).

5. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026-12-01-2017 (Β΄ 17) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «περί καθο-
ρισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία».

7. Την υπ’ αρ. 7232/16-6-2020 - (ΑΔΑ: 6ΙΣΔΟΡ1ΥΖ -ΕΩ0/
Β΄ 2976) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Καθιέρωση 
ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυ-
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερι-
νές ώρες των εργασίμων ημερών, των Κυριακών και των 
εξαιρέσιμων ημερών των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου».

8. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.4377/20-9-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 809) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί διορισμού εκ 
νέου Εκτελεστικής Γραμματέως στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

9. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.οικ.3928/8-6-2018 (ΦΕΚ 2530 Β’)
απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. «Τροποποίηση της 
απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παρο-
χής εξουσιοδότησης “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 
- Θράκης».

10. Την ανάγκη προώθησης του έργου και την ανάγκη 
κάλυψης εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσι-
ακών αναγκών για το έτος 2020 των κάτωθι υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ενότητας Έβρου: Δ/νση Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Έβρου, Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Έβρου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Π.Ε. Έβρου, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Έβρου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Έβρου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Δ/
νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Έβρου, Τμήμα 
Πληροφορικής της Π.Ε. Έβρου.

11. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις 
ανωτέρω υπηρεσίες και για την αντιμετώπιση των πα-
ραπάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών θα πρέπει 
να εργαστούν πέραν του οκταώρου και κατ επέκταση 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 
τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, των Κυρι-
ακών και των εξαιρέσιμων ημερών, δεδομένου ότι οι 
υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν δεν είναι δυνα-
τό να διεκπεραιωθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

12. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή 
απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις 
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, των Κυριακών 
και των εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου των παρακάτω υπηρεσιών 
για το έτος 2020:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8 8*96=768 4351.0512.0026    1.000 €
4351.0512.0026    10.000 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 11 11*96=1.056 4072.0512.0001    5.000 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπερβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2 2*96=192
4295.0512.0001    3.500 €
4291.0512.0001    5.000 €
4292.0512.0011    4.000 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5 5*96=480 4072.0512.0001    5.000 €

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2 2*96=192 4311.0512.0001    5.000 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 49 49*96=4.704 4311.0512.0001    5.000 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 9 9*96=864 4391.0512.0001    20.000 €

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Εργασία καθ’ υπέρβαση Κυριακές 

και Εξαιρέσιμες/Ανά Εξάμηνο ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4 4*96=384 4072.0512.0001    5.000 €

1. Οι ώρες απασχόλησης ορίζονται κατά ανώτατο όριο σε : δεκαέξι (16) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο των 
ανωτέρω υπηρεσιών και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο για εργασία που θα παρασχεθεί κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, των Κυριακών και των 
εξαιρέσιμων ημερών κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020. Ήτοι : 8.640 ώρες για το Β’ εξάμηνο 2020 (90 υπάλληλοι 
x 16 ώρες x 6 μήνες).

2. Για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου που αναφέρονται ανωτέρω, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2020.

3. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι 
άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

4. Η κάθε Υπηρεσία από τις προαναφερόμενες θα εκδίδει απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο, κατά μήνα.

5. Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε-
ρωριακά παρασχεθέν έργο κατά μήνα.
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6. Μετά την δημοσίευση της παρούσης κάθε άλλη προγενέστερη σχετική απόφασή μας παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 11 Αυγούστου 2020

Η Εκτελεστική Γραμματέας 

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ   
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*02036330109200008*

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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