
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας Κολλεγίου με τον δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ» της εταιρείας «ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

2 Καθορισμός των ωρών εργασίας: α)  πέραν του 
πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό 
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
διάρκειας επτά (7) μηνών και β) πέραν του πενθη-
μέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε-
ωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας 
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με  συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
διάρκειας επτά (7) μηνών.

3 Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό 
καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-
ρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών.

4 Τροποποίηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 
(Β΄ 58) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα πε-
ριορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών 
οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2020».

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς προστατευτικών 
μασκών της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟ-
ΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ για κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών.

8 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων και αιρετών 
του Δήμου Πύλου-Νέστορος για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 41018/K1 (1)
Ανάκληση άδειας Κολλεγίου με τον δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ» της εταιρείας «ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4093/2012 (ΦΕΚ  222/τ.Α΄/

12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο της παρ. Θ και ειδικότερα των υποπαρ. Θ3, 
Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 (ΦΕΚ  193/τ.Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 17.

3. Τις διατάξεις του ν.  4622/2019 (ΦΕΚ  133/τ.Α΄/
7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

4. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και Αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

8. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ  3324/τ.Β΄/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτι-
κού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρό-
σωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

9. Την αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης “Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του πρώτου άρ-
θρου του ν. 4093/2012”».

10. Την αριθμ. 108280/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ 2012/τ.Β΄/
14-8-2013) απόφαση χορήγησης άδειας Κολλεγίου με 
τον δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ», στην εταιρεία «ΣΠΟΥΔΑΣ-
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

11. Την αριθμ. 162030/Κ1/3-10-2016 (ΦΕΚ 3419/τ.Β΄/
25-10-2016) απόφαση τροποποίησης άδειας Κολλεγίου 
με τον δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ», στην εταιρεία «ΣΠΟΥ-
ΔΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

12. Την αριθμ. 46336/Κ1/17-3-2017 (ΦΕΚ 1057/τ.Β΄/
28-3-2017) απόφαση τροποποίησης άδειας Κολλεγίου 
με τον δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ», στην εταιρεία «ΣΠΟΥ-
ΔΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ».

13. Την αριθμ. 58296/Κ1/4-4-2017 (ΦΕΚ  1250/τ.Β΄/
11-4-2017) απόφαση επικαιροποίησης άδειας Κολλεγίου 
με τον δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ», στην εταιρεία «ΣΠΟΥ-
ΔΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της αριθμ. 108280/ΙΑ/5-8-2013 
(ΦΕΚ 2012/τ.Β΄/14-8-2013) άδειας του Κολλεγίου με τον 
δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ», στην εταιρεία «ΣΠΟΥΔΑΣΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δεδομένου 
ότι η εταιρεία ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. δεν έχει υποβάλει 
αίτηση επικαιροποίησης της άδειας Κολλεγίου έως την 
31η Μαΐου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΠΣΕΙΔ/155998/1545/12674/12410/4028 (2)
Καθορισμός των ωρών εργασίας: α) πέραν του 

πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσω-

πικό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμ-

βάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών και β) πέραν 

του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδι-

αίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό κα-

θαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-

ρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-

σμένου Χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει,

β) του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις…», όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014), όπως ισχύουν,

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016),

ε) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

στ) του άρθρου  10 του ν.  736/1977 (ΦΕΚ  316/
τ.Α΄/15-10-1977) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαι-
ολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»,

ζ) του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
τ.Α΄/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χω-
ριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και 
Σημάτων και άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζε-
ται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, 
οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που 
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το 
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,

η) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-1-2018), όπως 
ισχύει,

θ) του άρθρου  1 του π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  114/τ.Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…»,

ι) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019),

ια) του άρθρου  10 του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και 
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κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019),

ιβ) του άρθρου  37 του ν.  4622/2019 (ΦΕΚ  133/
τ.Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

ιγ) της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/
11489/11278/4137/16-03-2020 (ΦΕΚ  198/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-03-2020) υπουργικής απόφασης περί διορισμού Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού» και την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/
16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες αμοι-
βές φυλάκων αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 431/τ.Β΄/21-6-1988), 
οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 
(ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23-4-1990), όπως συμπληρώθηκε με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδάφ. γ-δδ του ν. 2557/1997 
(ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24-12-1997).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/
19-12-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου 
εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού» (ΦΕΚ 2883/τ.Β΄/20-12-2011).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/113196/
9517/9363/3242/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Γ4653Π4-Ω7Γ) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση για την κίνηση των διαδι-
κασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατό-
μων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε 
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/120737/10105/9929/3368/06-03-2020 
(ΑΔΑ: ΨΜΔΖ4653Π4-Ζ6Σ) υπουργική απόφαση «Τρο-
ποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/
113196/9517/9363/3242/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Γ4653Π4-
Ω7Γ) υπουργικής απόφασης για την κίνηση των διαδι-
κασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας επτά (7) 
μηνών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/124218/7
941/5126/3039/10-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα 
απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους τρι-
ών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (3.798.000,00 €), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/Β/4482/26-03-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ5ΥΠ469ΗΔΞ-ΙΞΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτρι-
ώσεων, όπως διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού (τομέας Πολιτισμού) του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το αριθμ. 
ΔΙΟΙΚ/Β/154777/30-03-2020 έγγραφο του Τ.Α.Π.Α., σύμ-

φωνα με την οποία η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από 
τους πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΠΑ, 
οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 026152, 026352).

7. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η εργασία του 
αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού 
πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει:

α) μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα, την εργασία πέ-
ραν του πενθημέρου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες 
κατά μήνα, την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για καθέναν από τους χίλιους τετρακόσιους 
τριάντα εννέα (1.439) υπαλλήλους με συμβάσεις εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (βάσει του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994), ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης-
Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, και 
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτή-
των, που εργάζονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και 
Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας επτά (7) 
μηνών και απασχολούνται με τη φύλαξη Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα, την ερ-
γασία πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για διακόσιους (200) 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994), 
ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας, 
που εργάζονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας επτά (7)  μηνών 
και απασχολούνται με την καθαριότητα και τον ευπρε-
πισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγο-
νται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Αρμόδιοι/-ες για τη διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά υπηρεσία 
Προϊστάμενοι/-ες των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση, ως προς τις συμβάσεις εργασί-
ας των ανωτέρω υπαλλήλων που έχουν αρχίσει πριν αυτή 
δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της μέχρι τη 
λήξη των συμβάσεών τους και ως προς τις συμβάσεις 
εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων που αρχίζουν μετά 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, έχει ισχύ από 
την έναρξη των συμβάσεων εργασίας τους μέχρι τη συ-
μπλήρωση επτά (7) μηνών, και σε κάθε περίπτωση μετά 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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     Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΠΣΕΙΔ/155990/1542/12672/12408/4026  (3)
Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προ-

σωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογι-

κών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει,

β) του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις…», όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014), όπως ισχύουν,

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016),

ε) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

στ) του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
τ.Α΄/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χω-
ριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και 
Σημάτων και άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζε-
ται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, 
οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που 
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με 
το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,

ζ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-1-2018), όπως 
ισχύει,

η) του άρθρου  1 του π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  114/τ.Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…»,

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019),

ι) του άρθρου  10 του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019),

ια) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/
07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

ιβ) της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/
11489/11278/4137/16-03-2020 (ΦΕΚ  198/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./

17-03-2020) υπουργικής απόφασης περί διορισμού Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/7-3-2018 
(ΦΕΚ 875/τ.Β΄/13-3-2018) κοινή υπουργική απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ 
του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται 
από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρε-
σίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Δη-
μοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/113196/
9517/9363/3242/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Γ4653Π4-Ω7Γ) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση για την κίνηση των διαδι-
κασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατό-
μων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/120737/10105/9929/3368/06-03-2020 
(ΑΔΑ: ΨΜΔΖ4653Π4-Ζ6Σ) υπουργική απόφαση «Τρο-
ποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/
113196/9517/9363/3242/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Γ4653Π4-
Ω7Γ) υπουργικής απόφασης για την κίνηση των διαδικα-
σιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατό-
μων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/124218/7
941/5126/3039/10-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα 
απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους εκατόν 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ 
(174.720,00 €), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού (ΑΛΕ 6ου βαθμού 2130202001).

5. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η εργασία του 
αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

6. Το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί οι σχετικές αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέ-
χρι τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για διακό-
σιους (200) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπι-
κού-Καθαριότητας, που εργάζονται σε Περιφερειακές 
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας 
επτά (7) μηνών και απασχολούνται με την καθαριότη-
τα και τον ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών 
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Χώρων που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι Προϊστάμε-
νοι/-ες των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση, σε περίπτωση που οι συμβά-
σεις των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν αρχίσει πριν αυτή 
δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της και μέχρι 
τη λήξη των συμβάσεών τους, ενώ, σε περίπτωση που 
οι συμβάσεις των ανωτέρω υπαλλήλων αρχίσουν μετά 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, έχει ισχύ από 
την έναρξη των συμβάσεών τους και μέχρι τη συμπλή-
ρωση επτά (7) μηνών, και σε κάθε περίπτωση μετά τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

Ι

     Αριθμ. Δ30/Δ5α/21231/2482 (4)
Τροποποίηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 

(Β΄ 58) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα πε-

ριορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών 

οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2020». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου  52 του 

ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 (Α΄ 159) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ  459 
(ΦΕΚ 3058/τ.Β΄/30-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

7. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290 (ΦΕΚ 3107/τ.Β΄/
02-08-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 30 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019).

9. Την παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 
(Α΄ 93), όπως ισχύει, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας για 
τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο οδικό δίκτυο παρα-
πλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και 
οδών ταχείας κυκλοφορίας.

10. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/5776/4-12-2015 (ΦΕΚ 253/
τ.Α.Α.Π./21-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Χαρακτηρισμός και Αρίθ-
μηση Αυτοκινητοδρόμων».

11. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ70849/ΦΝ393/6-10-2017 
(ΦΕΚ 3769/τ.Β΄/26-10-2017) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός και σήμανση 
οδών, οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και 
εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών τα-
χείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγό-
ρευση κυκλοφορίας».

12. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/15-3-2017 
(ΦΕΚ  1218/τ.Β΄/6-4-2017) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων 
από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και 
εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και 
οδών ταχείας κυκλοφορίας».

13. Τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις 
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμ-
φάνισης του COVID-19 και του περιορισμού της διάδοσής 
του.

14. Το γεγονός ότι η κίνηση των οχημάτων στην ελλη-
νική επικράτεια είναι ιδιαίτερα μειωμένη, σε εφαρμογή 
των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο περιορισμού 
της διάδοσης του COVID-19 και συνεπώς δεν δημιουρ-
γούνται κατά τη διάρκεια των υπόψη μέτρων, συνθήκες 
συμφόρησης στις οδούς και διακύβευσης της οδικής 
ασφάλειας, αλλά και την αναγκαιότητα τροφοδοσίας 
της αγοράς.

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

Την άρση των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας όλων 
των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω 
του 1,5 τόνου στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικών οδών του Κεφαλαίου Α, για τις ημερομηνίες των 
Κεφαλαίων Β3 και Β4 της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 
(Β΄ 58) κοινής υπουργικής απόφασης.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

I

Αριθμ. ΔΠΔΥΚΥΑΑΔΕ 1040557 ΕΞ 2020 (5)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς προστατευτικών 

μασκών της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟ-

ΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, για κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδι-
κότερα του άρθρου 7 και της περ. ια΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 14,

β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) 
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) του εδαφ. β΄ της ενότητας Α του άρθρου 85, σε συν-
δυασμό με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 2961/2001 (Α΄ 266) «Κώδικας Φορολογίας Κληρονο-
μιών, Δωρεών, Γονικών παροχών»,

δ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/22-03-2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 968 Β΄ και ΦΕΚ 1238 Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την αριθμ. 1/20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την αριθμ. 5294 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ  27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-01-2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

4. Την από 27-03-2020 πρόταση δωρεάς της εταιρείας, 

με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥ-
ΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», με αριθμ. ΑΑΔΕ 1040208/ 27-03-2020.

5. Το από 27-3-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο εκφρά-
ζει θετική εισήγηση για την αποδοχή της ως άνω δωρεάς.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε τη δωρεά πέντε χιλιάδων (5.000) 
μασκών της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 
ΠΟΤΩΝ», προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξίας πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

2. Παραγγέλλεται το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προ-
μηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως 
εγγράψει την ως άνω δωρεά στο Μητρώο Δωρεών.

3. Με μέριμνα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι ως άνω προστατευτικές 
μάσκες να διανεμηθούν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αφού γίνει εκτίμηση των 
αναγκών αυτών σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
Ι

(6)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών. 

 Δυνάμει της 99/19/2020 καταλογιστικής πράξης του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε στις 27-03-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδάφ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 230 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 03-04-2013 στο Ίλιον (σχετ. η 
αριθμ. 3008/14/7-γ/04-04-2013 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου) και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας, στο συ-
νολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και 
έντεκα λεπτών (771,11 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 81,48 €, Φ.Π.Α. 155,41 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 534,22 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 368,00 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 166,22 €.

2. Επιβλήθηκε συνολικά στους υπαιτίους πολλαπλό 
τέλος ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ 
και τριάντα τριών λεπτών (2.313,33 €), ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά, δασμών 
και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με 
τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου και επιμερίσθηκε 
ως ακολούθως:
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1ον: Στον (επ.) ΑΗΜΕD ή AKMED ή AQEEL SABIR 
(όv.) AQEEL ή SABIR HUSSAIN του Sabir Ahmed και της 
Hafreez Bibi, γεν. το 1986 στο Πακιστάν, κάτοικο Περι-
στερίου, οδό Παρνασίδος 24, πολλαπλό τέλος ποσού 
χιλίων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(1.156,67 €), και

2ον: Στον (επ.) RΑΝΑ ή MALAK ή RANA (όν.) 
MUHAMMAD ή RIZWAN ή RASUHAN του Sarfraz ή Slaam 
και της Parveen, γεν. το 1989 στο Πακιστάν, πρώην κά-
τοικο Αθηνών, οδό Αχαρνών αριθμ. 28 και νυν αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων εκατόν πενήντα 
έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.156,66 €).

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχτηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

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

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ  

Ι

(7)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών. 

 Δυνάμει της 157/15/2020 καταλογιστικής πράξης του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε στις 27-03-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδάφ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», αφορά λαθρεμπορία 50 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 09-04-2013 στο Αιγάλεω (σχετ. 
η αριθμ. 1016/8/3-δ/02-07-2013 μηνυτήρια αναφορά 
του Α΄ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω) και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας, στο συ-
νολικό ποσό των εκατόν εξήντα επτά ευρώ και πενήντα 
λεπτών (167,50 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
17,65 €, Φ.Π.Α. 33,75 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 116,10 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 80,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 
36,10 €).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.) ULΑΗ (όv.) KALEEM του 
Mansor και της Mentas, γεν. το 1989 στο Πακιστάν, 
με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις κατοικίας, την οδό 
25ης Μαρτίου και Αρκαδίου και την οδό Καλαβρύτων 
αριθμ. 5 στο Αιγάλεω, την οδό Έλλης αριθμ. 31 στη Αθή-
να και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολι-
κού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξή 
του 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

ΔΗΜ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ  

Ι

   Αριθμ. 48164 (8)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων και 

αιρετών του Δήμου Πύλου-Νέστορος για το 

έτος 2020. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρ-

θρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/2015) «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης», όπως αυτές τροποποιήθη-
καν και ισχύουν με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 
(ΦΕΚ 110/τ.Α΄/1-8-2017).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοί-
κηση ... και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου  8 του π.δ.  139/2010 
(ΦΕΚ  232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

6. Τις διατάξεις του ν.  3584/2007 (ΦΕΚ  143/τ.Α΄/
28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με τον διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Το αριθμ. 4566/17-3-2020 έγγραφο του Δήμου Πύ-
λου-Νέστορος, με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου, 
για το έτος 2020, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών του 
Δήμου Πύλου-Νέστορος για το έτος 2020, ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Ημέρες
1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 60
2. Κλάδος ΠΕ Οικονομικού 60
3. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 60
4. Κλάδος ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 60
5. Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 60
6. Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60

7. Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων 
(ζωικής ή φυτικής παραγωγής) 60

8. Κλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Ημέρες
1. Κλάδος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 60
2. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 60
3. Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών 60

4. Κλάδος ΤΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Ημέρες
1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού 60
2. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 60
3. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 60
4. Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 60

5. Κλάδος ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων 60

6. Κλάδος ΔΕ Μηχανοδηγών 
Χειριστών Σκαπτικού Μηχανήματος 60

7. Κλάδος ΔΕ Οδηγών 60
8. Κλάδος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 60

9. Κλάδος ΔΕ Οδηγών 
Λεωφορείου-Φορτηγού 60

10. Κλάδος ΔΕ Οδηγών 
Φορτηγού Αυτοκινήτου 60

11. Κλάδος ΔΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 60

12. Κλάδος ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων 60
13. Κλάδος ΔΕ Εισπρακτόρων 60

ΑΙΡΕΤΟΙ Ημέρες
1. Δήμαρχος 60
2. Δημοτικοί Σύμβουλοι 60
3. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τ.Κ. 60

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 12.000,00 €, για τους υπαλλήλους, η οποία και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6422.001 των εξόδων του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος, οικονομικού 
έτους 2020 και ετήσια δαπάνη ύψους 5.000,00 €, για τους 
αιρετούς, η οποία και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6421.000 
των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονο-
μικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 30 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02012761004200008*
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