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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. 70596/0092 (1)
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουα-

ρίου 2023 την 22.12.2022.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 «Ρυθμί-

σεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτι-
κών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103),

β) της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

γ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

δ) της υπό στοιχεία Y 70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συντα-
ξιούχων του Δημοσίου εν όψει των εορτών Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2023 
να καταβληθούν, αντί της 29ης Δεκεμβρίου 2022, την 
22η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2) 
   Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.   

Δυνάμει της υπ’  αρ. 782/17/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 10.10.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία τριάντα οκτώ (38) πακέτων τσιγάρων και 
0,100 kgr καπνού ήτοι δύο (2) συσκευασιών των 50gr, 
που διαπιστώθηκε την 20.03.2017 στην Αθήνα (σχετ. η 
υπ’ αρ. 3008/14/2- α’/21.03.2017 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 συ-
νολικό ποσό των εκατόν εξήντα τριών ευρώ και τριάντα 
επτά λεπτών (163,37 €), εκ των οποίων ποσό 139,50 €, 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 16,99 €, Φ.Π.Α. 29,41 € και Ειδι-
κός Φόρος Κατανάλωσης 93,10 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 62,70 € + 
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Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 30,40 €), αναλογεί στα κατασχεθέντα 
τσιγάρα, ενώ ποσό 23,87 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
3,36 €, Φ.Π.Α. 4,84 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
15,67 €, αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ALI (επ.) HAMZA (ον.) του 
Ahsan και της Qamar, γεν. την 01.01.1998 στο Πακιστάν, 
με τελευταία γνωστή διεύθυνση την Αθήνα, οδός Τοσί-
τσα αρ. 19, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
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.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(3)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 780/17/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 10.10.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία σαράντα τεσσάρων (44) πακέτων τσιγάρων 
και 0,050 kgr καπνού ήτοι μίας (1) συσκευασίας των 50 gr, 
που διαπιστώθηκε τη 13.04.2017 στην Αθήνα (σχετ. η 
υπ’ αρ. 3008/14/4-α’/15.04.2017 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού), και δημοσιεύεται σύμφω-
να 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 εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα 
οκτώ λεπτών (171,48 €), εκ των οποίων ποσό 161,53 €, 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 19,67 €, Φ.Π.Α. 34,06 € και Ειδι-
κός Φόρος Κατανάλωσης 107,80 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 72,60 € 
+ Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 35,20 €), αναλογεί στα κατασχεθέ-
ντα τσιγάρα, ενώ ποσό 9,95 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
0,17 €, Φ.Π.Α. 1,94 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
7,84 €, αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ALI (επ.) HAMZA (ον.) του 
Ahsan και της Qamar, γεν. την 01.01.1998 στο Πακιστάν, 
με τελευταία γνωστή διεύθυνση την Αθήνα, οδός Τοσί-
τσα αρ. 19, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
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.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 178/18/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 10.10.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία εβδομήντα οκτώ (78) πακέτων τσιγάρων 
και 0,400 kgr καπνού ήτοι οκτώ (8) συσκευασιών των 
50 gr, που διαπιστώθηκε την 29.04.2017 στην Καλλιθέα 
Αττικής (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/5-α/3=0.04.2017 μηνυ-
τήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας), 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 τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εννέα 
λεπτών (391,09 €), εκ των οποίων ποσό 294,27 €, ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 24,08 €, Φ.Π.Α. 60,37 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 209,82 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 128,70 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 81,12 €), αναλογεί στα κατασχεθέντα 
τσιγάρα, ενώ ποσό 96,82 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
9,47 €, Φ.Π.Α. 19,35 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
68,00 €, αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο RANA ή IBRAR ή IKBAL (επ.) 
SEJAD ή SEZAD ή KASHIF ή IBRAAR (ον.) του Muhammad 
Iqbal ή Kebal Akbal ή Ikbal και της Pravin ή Pervin ή Pervin 
Bibi γεν. την 10.02.1989 ή την 01.01.1980 ή το έτος 1988 
στο Πακιστάν, με τελευταία γνωστή διεύθυνση το Ίλιον 
Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 18, και νυν αγνώ-
στου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το 
οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή 
του, σύμφωνα με τον Κώδικα 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.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(5)
      Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 665/17/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
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εκδόθηκε την 10.10.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά 
λαθρεμπορία τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
ενός (4.241) πακέτων τσιγάρων και 15,100 kgr καπνού 
ήτοι τριακοσίων δύο (302) συσκευασιών των 50 gr, που 
διαπιστώθηκε την 20.03.2017 στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 
3008/14/3-α’/05.06.2017 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου), 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 δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (19.655,31 €), εκ 
των οποίων ποσό 16.000,17 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
1.309,35 €, Φ.Π.Α. 3.282,53 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 11.408,29 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 6.997,65 € + Ανα-
λογικός Ε.Φ.Κ. 4.410,64 €), αναλογεί στα κατασχεθέντα 
τσιγάρα, ενώ ποσό 3.655,14 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
357,68 €, Φ.Π.Α. 730,46 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 2.567,00 €, αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο AKBAR (επ.) MUHAMMAD 
(ον.) του Rahmat και της Amtal, γεν. την 01.01.1978 στο 
Πακιστάν με Α.Φ.Μ. 162494305 και κάτοχο του υπό 
στοιχεία FB1331453 Διαβατηρίου Αρχών Πακιστάν με 
τελευταία γνωστή διεύθυνση τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, 
οδός Ιερέων Μακροπούλων αρ. 9, και νυν αγνώστου δια-
μονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού πενήντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα 
τριών λεπτών (58.965,93 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλο-
γούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και 
λοιπών φόρων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
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.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ 

Ι

    Αριθμ. απόφ. 108 (6)
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας του προ-

σωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) για το έτος 

2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (Α΄ 226) και την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔΔ/
οικ.29605/12.12.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α’ 85).
3. Το άρθρο 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώ-

δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), σύμφωνα με 
το οποίο «Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργα-
σίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κε-
φαλαίου Α’  του ν. 3429/2005 (Α’  314), που υπάγονται στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011, 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
6. Την πίστωση που θα προβλεφθεί στους κωδικούς: 

ΚΑ 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (τακτικές, 
δώρα, επιδόματα, ασθν.)» και ΚΑ. 60.03 «Εργοδ. εισφο-
ρές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» του υπό 
κατάρτιση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος για το έτος 2023.

7. Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών απο-
ζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη εργασίας, 
λόγω της ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών, για την άμεση αποκατάσταση στα 
δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης και στις μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας λυμάτων κ.λ.π.), ώστε να διασφαλιστεί 
η συνεχής, τακτική, εύρυθμη και αποτελεσματική λει-
τουργία των υπηρεσιών και των δικτύων της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος.

9. Την ανάγκη συμμετοχής ενός υπαλλήλου της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος  
στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που λαμ-
βάνουν χώρα εκτός του ωραρίου ως γραμματέας για την 
τήρηση των πρακτικών.

10. Το γεγονός ότι η Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος έχει την αρμοδιότητα και 
υπηρεσίες σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Χαλκηδόνος, 
συνεπάγει διαρκή ένταση εργασίας του υπάρχοντος 
προσωπικού με επιπλέον ώρες εργασίας προκειμένου 
να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλήματα αρμοδι-
ότητάς της σε όλο τον Δήμο.

11. Το γεγονός ότι η καθιέρωση με αποζημίωση ερ-
γασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση επο-
χικών,έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 
αποφασίζει:

Για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκη-
δόνος για το έτος 2023, με τέσσερις (4) ψήφους υπέρ 
(από τους: 1. Πιτίκη Ευστράτιο, 2. Στεργιάδη Απόστολο, 
3. Βλαχάκη Μαρία, 4. Παραλυκίδη Νικόλαο) και τέσσε-
ρις (4) ψήφους κατά (από τους: 1. Κωστοπούλου Μαρία, 
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2. Βαϊνά Ζήση, 3. Μηλίδη Παναγιώτη, 4. Βαρδαλή Δημή-
τριο, όπου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 96 του 
ν. 3463/2006 σε ισοψηφία επικρατεί η άποψη υπέρ της 
οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος), τα ακόλουθα:

1. Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων που 
είναι 07:00 - 15:00 τις εργάσιμες για την υπηρεσία ημέρες, 
καθώς και Σαββατοκύριακων και εορτών.

2. Τον ορισμό ανώτατου ορίου ωρών για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία ανά εργαζόμενο κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2023 τις εκατόν είκοσι (120) ώρες και άλλες 
εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2023.

3. Να μπορούν να λάβουν αμοιβές υπερωριακής ερ-
γασίας εργαζόμενοι με τις κάτωθι ειδικότητες, ως ακο-
λούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ. 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις αφορούν σε προσωπικό αο-
ρίστου χρόνου.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομέ-
νων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά και 
δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλ-
λουν οι ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Χαλκηδόνος. Είναι δε δυνατή, η εναλλάξ 
απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε 
καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτερου 
αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

4. Οι υπερωρίες κάθε μήνα να πιστοποιούνται με κα-
τάσταση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή του 
Γενικού Διευθυντή, οι οποίοι θα έχουν και την αρμοδιό-
τητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται 
από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί συνολικού ποσού πέντε 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00 €), θα προβλεφθεί 
να βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων στον υπό 
κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2023 της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος, ως 
εξής: τον Κ.Α.Ε. 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 
(τακτικές, δώρα, επιδόματα, ασθεν.)» με το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και τον Κ.Α.Ε. 
60.03«Εργοδ. εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου 
προσωπικού» με το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ 
(1.200,00€).

Η απόφαση που θα ληφθεί δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή 
της. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν έχει παρασχεθεί 
υπερωριακή εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων πριν 
από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αυτή δεν μπορεί να αποζημιωθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκηδόνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΙΤΙΚΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059282111220004*
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