
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 
76884/2019 (Β΄  4179) απόφασης του Υπουργού 
Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστρο-
φής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευ-
τική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019».

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, για μονίμους και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρε-
τούν στο Γραφείο του Υπηρεσιακού Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, για επτά (7) μονίμους και με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, στο 
πλαίσιο των εργασιών για την εγκατάσταση νέου 
ανελκυστήρα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρό-
πολης.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.52133 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 

76884/2019 (Β΄ 4179) απόφασης του Υπουργού 

Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστρο-

φής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευ-

τική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).
2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 105), με το οποίο επεκτείνεται χρονικά 
ο σχετικός μηχανισμός και στα έτη 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄105).

3. Την παρ. ΣΤ΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 
Υγείας» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις- 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης» (Α’ 94).

4. Το άρθρο 90 π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίησης νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

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

7. Την υπό στοιχεία Γ.Π./Β1β/οικ. 98745/2018 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας «Μηχανισμός αυτόματης επι-
στροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 
2018» (Β’ 5799).

8. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 101439/2018 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή ορίων έτους 2019 για 
τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, τη νοσοκομειακή 
φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ» (Β’ 153/2019).

9. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 76884/2019 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης 
επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμα-
κευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019» (Β΄ 4179).

10. Το από 20.8.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γρα-
φείου Υπουργού.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία Β1α,Β2α,β/
Γ.Π.οικ.52068/20.8.2020 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Υγείας, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο μόνο
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ.76884/

2019 (9 σχετικής), (Β’ 4179) απόφαση, αντικαθιστώντας 
το πρώτο εδάφιο της παρ.1, ως ακολούθως :

«1. Τον εξορθολογισμό της νοσοκομειακής φαρμα-
κευτικής δαπάνης για το έτος 2019 στα ποσά που ανα-
φέρονται στην υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 101439/2018 
(Β’ 153/2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας και για 
καθένα από τα επόμενα έτη (2020-2022) στα επιτρεπό-
μενα όρια δαπανών όπως αυτά αναπροσαρμόζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).».

2. Προσθέτουμε μετά το τέλος της περ. β, περ. γ στην 
παρ. 1 της υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ.76884/2019 (Β’ 4179) 
απόφασης:

«γ) αποκλειστικά και μόνο για τις εταιρείες για τις οποί-
ες συντρέχει περίπτωση καθολικής διαδοχής (ενδεικτικά 
συγχώνευση μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων εταιρειών 
ή ΚΑΚ), διευκρινίζεται ότι ως ανάπτυξη εταιρείας της περ. 
β της παρ. 1 λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των 
αθροιστικών πωλήσεων, ως ορίζονται ανωτέρω, κατά 
το τρέχον εξάμηνο των εμπλεκομένων εταιρειών ή ΚΑΚ 
και των αθροιστικών πωλήσεων των εν λόγω εταιρειών 
ή ΚΑΚ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου 
έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του 
ποσού που έχει προκύψει από το Clawback.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού των τελικών μεριδί-
ων αγοράς κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, καθώς και των μεριδίων 
ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, ισχύει για clawback 
που θα υπολογιστεί από τη δημοσίευση της παρούσας 
και στο εξής.».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 
76884 /2019 (Β’ 4179) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/419574/34731/31261/29878/11401 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, για μονίμους και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
που υπηρετούν στο Γραφείο του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Α2 του ν. 4354/2015 «Δι-

αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-

κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…» (Α’ 176).
β) 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» (Α’ 143).

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

δ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομολογίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων…» (Α’ 114.)

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16- 3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/
18-5-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά 
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτι-
σμού)» (Β’ 1908).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 
(ΑΔΑ 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό 
των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων 
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».

6. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/419486/34721/4-8-2020 
έγγραφο του Γραφείου Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο 
ζητείται η έκδοση απόφασης για την έγκριση απογευ-
ματινής υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό του 
εν λόγω Γραφείου κατά το β’ εξάμηνο 2020.

7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/42357
6/35186/26507/16586/824 5/6-8-2020 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης 
Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη που προκαλείται 
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από την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των 
2.934,00 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ (ΑΛΕ 2120201001)

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/
ΤΕΜ/428948/35831/26900/16812/8322/07-08-2020 
(ΑΔΑ 614Ο4653Π4-Λ2Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονο-
μικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που έχει καταχωρηθεί με 
α/α 60260 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίων του 
ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, σε καθέναν από τους τέσσερις (4) μονί-
μους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
που υπηρετούν στο Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Υπηρεσιακός 
Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
(Τομέας Πολιτισμού)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/427843/35701/31725/30305/11620 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, για επτά (7) μονίμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτή-
των της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, 
στο πλαίσιο των εργασιών για την εγκατάσταση 
νέου ανελκυστήρα στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακρόπολης. 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-

λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…» 
(Α’ 176), όπως ισχύει.

β) 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» (Α’ 143), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

δ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει.

ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων…» (Α’ 114).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/
18-5-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά 
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτι-
σμού)» (Β’ 1908).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 
(ΑΔΑ 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό 
των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων 
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».

6. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/405528/284693/
7-8-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτή-
των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην Υπηρεσία το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ-
ΠΑ/ΤΔΟΥ/390868/274419/15675/9501/23-7-2020 (ορθή 
επανάληψη στις 29-7-2020) έγγραφο της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με το οποίο ζητείται η έγκρι-
ση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε επτά (7) 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων της εν 
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λόγω Υπηρεσίας, μέχρι ενενήντα (90) ώρες ανά υπάλλη-
λο, στο πλαίσιο των εργασιών για την εγκατάσταση νέου 
ανελκυστήρα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/436170/307160/
12-8-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιο-
τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητείται η 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 3.800,00 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΛΕ 
2120201001), που αφορά στην αποζημίωση για υπερω-
ριακή εργασία του ανωτέρω προσωπικού της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/
ΤΕΜ/427843/35701/26843/16829/8430/12-8-2020 (ΑΔΑ 
6Κ1Ε4653Π4-97Υ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχεί-
ρισης Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω 
δαπάνης και έχει καταχωρηθεί με α/α 60807 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσίων του ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία μέχρι ενενήντα (90) ώρες ανά υπάλ-
ληλο, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, σε επτά (7) μονίμους και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους διαφό-
ρων κλάδων και ειδικοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Πόλης Αθηνών, στο πλαίσιο των εργασιών για την εγκα-
τάσταση νέου ανελκυστήρα στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακρόπολης.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται η Προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι 31-8-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

(4)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών.   

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 220/15/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 06.08.2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ την παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία 1.021 πακέτων τσιγάρων και 10 συσκευα-
σιών καπνού των 50gr, που διαπιστώθηκε την 23.12.2013 
στην Αθήνα ( σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/24-α/24.12.2013 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού) 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ 
και τριάντα οκτώ λεπτών (3.511,38 €), εκ των οποίων ποσό 
3.420,47 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 360,46 €, Φ.Π.Α. 
689,25 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 2.370,76 € 
( Πάγιος Ε.Φ.Κ 1.633,60 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 737,16 €), 
αναλογεί στα κατασχεθέντα τσιγάρα, ενώ ποσό 90,91 €, 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 4,76 €, Φ.Π.Α. 17,30 € και Ειδι-
κός Φόρος Κατανάλωσης 68,85 €, αναλογεί στον καπνό 
που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ALI (επ.) SAMSIR (ον.) του 
Sadiq και της Nasim, γεν. την 02.03.1985 στο Πακιστάν, 
με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδό Αλαμάνας 
αριθμ. 45, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (10.534,14 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο 
κατά την είσπραξη 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 Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035552708200004*
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