
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για Τελωνειακή Παρά-
βαση Λαθρεμπορίας.

3 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-
ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτη-
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β΄ Εξάμηνο του 
2020.

4 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-
ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρι-
κάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β΄ Εξάμηνο 
του 2020.

5 Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των 
εργάσιμων ημερών για την αντιμετώπιση των αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος 
Προγραμματισμού της Π.Ε. Τρικάλων για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2020.

6 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Ναυπλίου - Σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλί-
ου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου 
του N.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 308/2013/2020 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 17-07-2020) της Αναπληρώτρι-
ας Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται 
στον (επ.) ALI (ov) SHAUKAT του GHULAM QADAR και της 
SHARIFIAN ΒΙΒΙ γεν. 30-12-1959, αγνώστου διαμονής, και 
με Α.Φ.Μ. 049762411 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 21.784,38 Ευρώ.
TX (2%): 435,68 Ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 87,14 Ευρώ.
Σύνολον: 22.307,20 Ευρώ
 (είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια
 επτά ευρώ και είκοσι λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (2.180 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 
εδ. Α΄, Β΄ και παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
I

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για Τελωνειακή Πα-

ράβαση Λαθρεμπορίας.

  Με την υπ’ αρ. 705/19/2020/09-06-2020 MRN20/
GRYK2006/0000116-6 καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο ΛΙΑΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου, γεν. το 1976 στη Βέροια, κάτο-
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Για κάθε εξάμηνο του 2020 θα εκδοθεί απόφαση συ-
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι και η κατανομή κατ’ είδος (απογευματινή 
υπερωριακή απασχόληση-νυχτερινή), με το αντικείμενο 
της απασχόλησης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων όπου θα βεβαιώνε-
ται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το 
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

H προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 750,00 Ευρώ συνολικά, βαρύνει εγγεγραμμένη πί-
στωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα 073 
και Κ.Α.Ε. 0511 για το Β΄εξάμηνο.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 15 Ιουλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 104/16/09.07.2020 (6)
Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Ναυπλίου - Σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλί-

ου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου 

του N.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄45) και ει-
δικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 1 
και 4, 20 παρ. 3 και 40 παρ.11.

2. Την υπ' αρ. ΓΔ 1018/2022767/06.07.2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του N.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου, μετά την 

παρέλευση της 31.07.2020, καταργείται.

2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Ναυπλίου στο κατά 
την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.  4512/2018, 
Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, με έδρα το Ναύπλιο, στην το-
πική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της 
τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Έμμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου, όπως αυτή ισχύει μέχρι 
την κατάργησή του.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Ναυπλίου ορίζεται η 01.08.2020, ημέρα 
Σάββατο.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθ-

μό 3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του 
Υποκαταστήματος Ναυπλίου, ισχύουν τα ακόλουθα: α) 
Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες της 
περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού 
Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που 
εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστή-
ματος Ναυπλίου κατά το άρθρο 1 της παρούσας και 
μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Πελοποννήσου κατά το άρθρο 15 παρ. Ιτου 
ν. 4512/2018.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 
18 παρ. 1 και 4 περ. α) του ν. 4512/2018 ο πρώην Έμ-
μισθος Υποθηκοφύλακας Δημήτριος Τανταλίδης του 
Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ797465), που υπηρετούσε στο 
καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου 
του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 3 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την μετα-
φορά και ένταξη στο Ν.Π.Δ.Δ. του υπηρετούντος στο 
καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, υπό 
τις προβλεπόμενες στην ίδια παράγραφο νόμιμες προ-
ϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Πελοποννήσου, το Υποκατάστημα Ναυπλίου, 
που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργα-
νώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου 
Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γε-
νικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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