
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων, προϋπο-
θέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως 
προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για 
σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης» (Β’ 434).

2 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
MUHAMMAD (όv.) ASGHAR του ASLAM και της 
BALQEES, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του α) ΒΗΑΤ-
ΤΙ (επ.) OSMAN ALI (όν.) του AREF HOSSEN και της 
SHABANA KOSAR και β) ARFAN (επ.) ALI (όν.) του 
SAIF και της MUMTAZ, για λαθρεμπορία καπνικών 
προϊόντων.

4 Καθιέρωση, με αμοιβή, της υπερωριακής, νυχτε-
ρινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης του 
προσωπικού της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Αττικής, για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1023 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων, προϋπο-

θέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως 

προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για 

σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης» (Β’ 434). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 

(Α’  265) και ιδίως των άρθρων 120, 121α, 128, 129, 
και ειδικότερα της παρ. 6 αυτού, 130 και 137, όπως τα 
άρθρα 129 και 137 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 64 του 
ν. 4583/2018 (Α΄ 212),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Φ.31/13/3-6-2003 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και 
λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημά-
των» (Β’ 816),

δ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/
28-11-2013 εγκυκλίου διαταγής «Οδηγίες για τη λειτουρ-
γία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
στο ICISNET» και

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Α.1051/6.2.2019 (Β’ 434) απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
προκειμένου να προβλέπεται η δήλωση των διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων των μεταχειρισμένων κοινοτικών 
οχημάτων, κατά την είσοδό τους στη χώρα και την ηλε-
κτρονική υποβολή της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων, με 
στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των υποκείμενων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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σε τέλος ταξινόμησης οχημάτων από τις Τελωνειακές 
Αρχές.

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

Άρθρο 1
Η υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 (Β’ 434) απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. τροποποιείται, ως ακολούθως:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Στη Δ.Α.Ο. συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρε-

ου προσώπου για την υποβολή της Δήλωσης, τα στοιχεία 
του οχήματος, τα στοιχεία του παραλήπτη, το τελωνείο 
προορισμού, η ημερομηνία άφιξης του οχήματος, και ειδι-
κότερα για τα μεταχειρισμένα οχήματα και τα διανυθέντα, 
κατά την είσοδο του οχήματος στη χώρα, χιλιόμετρα.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δ.Α.Ο., εκτός 

από τη συμπλήρωση των στοιχείων του υπόχρεου προ-

σώπου υποβολής της Δήλωσης και των στοιχείων του 
οχήματος, συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά 
τα στοιχεία του παραλήπτη του οχήματος και το τελωνείο 
προορισμού, με βάση τον τόπο προορισμού που δηλώ-
νεται, η ημερομηνία άφιξης του οχήματος και ειδικότερα 
για τα μεταχειρισμένα οχήματα και τα διανυθέντα, κατά 
την είσοδο του οχήματος στη χώρα, χιλιόμετρα.».

3. Στο έντυπο με τίτλο «Δήλωση Άφιξης Οχήματος από 
χώρα της Ε.Ε., όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
της υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 (Β’ 434) απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , προστίθεται νέο πεδίο «Διανυθέ-
ντα χιλιόμετρα» για τα μεταχειρισμένα οχήματα και το 
Παράρτημα της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται από 
το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Μαρ-
τίου 2022.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(2)
      Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

MUHAMMAD (όv.) ASGHAR του ASLAM και της 

BALQEES, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπό στοιχεία 555/2018/08-10-2021 MRN21 
GRYK200600003314 καταλογιστική πράξη του Προϊ-
σταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο (επ.) 
MUHAMMAD (ov.) ASGHAR του ASLAM και της BALQEES, 
γεννηθείς την 21-08-2020, στο Πακιστάν, κάτοχος του 
υπ’ αρ. 353356 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία 
εκδοθέντος την 19-03-2018 από την Υπηρεσία Ασύλου, 
τέως κάτοικος Θεσσαλονίκης και ήδη άγνωστης δια-
μονής, κηρύχθηκε υπαίτιος, από κοινού με τον M.J. της 
παράνομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, 
την 31-07-2018, συνολικής ποσότητας ενενήντα έξι (96) 
πακέτων λαθραίων τσιγάρων, εμπεριεχόντων χίλια εν-
νιακόσια είκοσι (1.920) λαθραία τσιγάρα (τεμάχια), τα 
οποία κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως 
Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β, 2ζ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνεια-
κός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι 
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην 
ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατα-
σχέθηκαν, στο ποσό συνολικά των τριακοσίων ογδόντα 
τριών ευρώ και τριών λεπτών (383,03 €), και επιβλήθη-
κε σε βάρος των ανωτέρω υπαίτιων της λαθρεμπορίας 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων 
δεκαπέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (383,03 € x 5 = 
1.915,15 €), το οποίο υπόκειται στο ισχύον κατά τον χρό-
νο πληρωμής του, αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφω-
να με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Το 
πολλαπλό τέλος επιμερίστηκε στους δύο υπαιτίους σε 
ποσοστό 50%, ήτοι για ποσό 957,58 € στον καθένα, ενώ 
αμφότεροι κηρύχθηκαν αλληλεγγύως και εις ολόκλη-
ρον συνυπεύθυνοι για την καταβολή του συνόλου του 
ανωτέρω επιβληθέντος πολλαπλού τέλους. Ο καταλογι-
ζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, να 
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε 
περίπτωση προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, 
μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Τα 
καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα της επίδοσης, καθίστανται ληξιπρό-

θεσμα και από την 1η του επόμενου μήνα επιβαρύνονται 
με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του δεύτερου εδάφιου της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος του Γ’ Τελωνείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του α) ΒΗ-

ΑΤΤΙ (επ.) OSMAN ALI (όν.) του AREF HOSSEN και 

της SHABANA KOSAR και β) ARFAN (επ.) ALI (όν.) 

του SAIF και της MUMTAZ, για λαθρεμπορία κα-

πνικών προϊόντων.

  Με την υπό στοιχεία 54/18/2021/08-10-2021 MRN21/
GRYK2006/325-8 Καταλογιστική Πράξη του Προϊστα-
μένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται 
σε βάρος των α) Μ.Α., β) (όν.) OSMAN ALI (επ.) ΒΗΑΤ-
ΤΙ του AREF HOSSEN και της SHABANA KOSAR, γεν. 
την 06/09/1996 στο Πακιστάν, κατοίκου Μυτιλήνης 
και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1507/21/1887505/15-09-2021 βεβαίωση αγνώστου δια-
μονής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ., 
με ΔΑΔΠ 238363 με ισχύ έως 25-02-2018, γ) (όν.) ARFAN 
(επ.) ALI του SAIF και της MUMTAZ, γεν. την 25/02/1997 
στο Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού Μο-
ναστηρίου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 1507/20/1539055/20-07-2020 βεβαίωση 
αγνώστου διαμονής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλει-
ας της ΕΛ.ΑΣ., με ΔΑΔΠ 302664 με ισχύ έως 23/02/2018 
και δ) Q. Μ, πολλαπλά τέλη ποσού εκατόν τριάντα χιλιά-
δων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών 
(130.469,10 €) πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνο-
μη κατοχή ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (93.600) 
τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων (4.680 πακέτα από διάφο-
ρες μάρκες) και 37,950 κιλών καπνού (759 συσκευασίες 
από διάφορες μάρκες), 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, και των παρ. 1β και 2ζ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Οι καταλογιζόμενοι δικαιούνται, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 
του ν. 2960/2001, να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου που 
διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενήντα 
(90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δι-
οικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Ο Προϊστάμενος του Γ’  Τελωνείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. 4668 (4)
    Καθιέρωση, με αμοιβή, της υπερωριακής, νυχτε-

ρινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης του 

προσωπικού της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Αττικής, για το έτος 2022.

  O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Tις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προ-
σώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25).

2. Την υπ’ αρ. 2/7093/0022/5-2-2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του άρθρου 16 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.».

3. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσε-
ων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 25).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 4238/2014 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Π.Υ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), σύμ-
φωνα με τις οποίες «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας, του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., 
που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων 
φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176), ισχύουν αναδρομικά από την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους (ν. 4486/2017, Α΄ 115, άρθρο 64).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), σύμφωνα 
με τις οποίες: «Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλ-
λήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχι-
κών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 
Για το προσωπικό των ΝΠΔΔ, η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής απασχόλησής τους εκδίδεται από το όρ-
γανο διοίκησης».

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 115).

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

9. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητι-
κών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 

νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργα-
σίας».

10. Tην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.65149/16-9-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 768) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί δι-
ορισμού του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΗ ως Διοικητή της 1ης 
Υ.Πε Αττικής.

11. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ. 79065/20-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΨΕΕ1465ΦΥΟ-ΞΓΗ).

12. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 80476/23-12-2021 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Καθι-
έρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέ-
σιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2022» (Β΄ 6312).

13. Το γεγονός ότι οι δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου δύναται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση για 
7 ημέρες την εβδομάδα και απαιτείται η υπερωριακή, 
νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του 
προσωπικού.

14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 80123/22 -12-2021 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(700.000€), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 [ΚΑΕ 
0261,0263], αποφασίζουμε:

Την έγκριση, λόγω πραγματικών και αυξημένων υπη-
ρεσιακών αναγκών, της καθιέρωσης, με αμοιβή, της υπε-
ρωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχό-
λησης του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, συμπεριλαμβανο-
μένου και του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας 
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας [Κέντρων 
Υγείας] της 1ης Υ.ΠΕ, και ειδικότερα δύο χιλιάδων τρια-
κοσίων τριάντα τεσσάρων (2.334) μόνιμων υπαλλήλων 
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, των δομών της 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και μέχρι οκτακόσιες 
εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (876.840) 
ώρες συνολικά, επιμεριζόμενες σε τετρακόσιες τριάντα 
οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (438.420) ώρες για 
κάθε εξάμηνο του 2022 και με κόστος τριακόσιες πε-
νήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 €) για κάθε εξάμηνο [ΚΑΕ 
0261,0263], ήτοι συνολικό ετήσιο κόστος επτακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (700.000€) για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2022 έως 31-12-2022, με σκοπό την απρόσκοπτη 
λειτουργία των Κέντρων Υγείας σε 24ωρη βάση.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο και ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυνατό-
τητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων και κατά 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6886 Τεύχος B’ 670/15.02.2022

τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες, αντίστοιχα, ανά υπάλληλο 
και ανά εξάμηνο.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω-
ριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγε-
γραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ   

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