
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης  - Παράρτημα Αργολίδας, με διακριτικό τίτλο 
Ε.Ο.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑ, Ειδική Πιστοποίηση Δευτερο-
βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) 
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτλο 
«Μαργαρίτα» και β) Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού 
Κατερίνης, Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του 
Ν.Π.Ι.Δ.: ΖΕΥΞΙΣ (Μ.Κ.Ο), με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥ-
ΞΙΣ», Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτο-
βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) 
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτλο 
«Μαργαρίτα», β) Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατε-
ρίνης και γ) Σωματείο ΑμεΑ Χανίων, Ανανέωση Ει-
δικής Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Γηροκομείο ΟΧΕΚ Θήβας 
Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των 
Ν.Π.Ι.Δ.: α) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας - Διημέ-
ρευσης - Εκπαίδευσης - Κατάρτισης και Αποκατά-
στασης Ατόμων με Αναπηρίες, με διακριτικό τίτλο 
«Η ΖΩΗ», β) Ένωσις Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων 
Απροσάρμοστων Ατόμων  - Κέντρο Ειδικών Παι-
διών «Η Ζωοδόχος Πηγή» - Φιλανθρωπικό Σωμα-
τείο, με διακριτικό τίτλο ΚΕΠ «Η Ζωοδόχος Πηγή» 
και Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθ-
μιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνι-
κής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός (Ε.Ε.Σ) και β) Παιδικά Χωριά SOS.

2 Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-
βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους: 1. Δ.Κ. 
του Η., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι νομού 
Καστοριάς και 2. Λιανό Πέτρο του Βασιλείου, νυν 
αγνώστου διαμονής.

3 Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-
βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους: 1. Δ.Η. 
του Κ., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι νομού 
Καστοριάς και 2. Λιανό Πέτρο του Βασιλείου, νυν 
αγνώστου διαμονής.

¨4 Καθορισμός ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Φλώρινας επί εικοσιτετραώρου βάσης 
και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαρι-
ότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος για το 
έτος 2021.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμων 
υπάλληλων του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2021.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων ΙΔΟΧ του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ αρ. 
185/4.11.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δοξάτου Ν. Δράμας που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’  5366).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ14/51391/681 (1)
   Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ελληνική Ομάδα Διάσω-

σης - Παράρτημα Αργολίδας, με διακριτικό τίτ-

λο Ε.Ο.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑ, Ειδική Πιστοποίηση Δευτε-

ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: 

α) Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτ-

λο «Μαργαρίτα» και β) Σύλλογος Μέριμνας Παι-

διού Κατερίνης, Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 

του Ν.Π.Ι.Δ.: ΖΕΥΞΙΣ (Μ.Κ.Ο), με διακριτικό τίτλο 

«ΖΕΥΞΙΣ», Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρω-

τοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) 

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτλο 

«Μαργαρίτα», β) Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κα-

τερίνης και γ) Σωματείο ΑμεΑ Χανίων, Ανανέωση 

Ειδικής Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινω-

νικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Γηροκομείο ΟΧΕΚ 

Θήβας Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φρο-

ντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Κέντρο Ημερήσιας Φροντί-

δας - Διημέρευσης - Εκπαίδευσης - Κατάρτισης 

και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες, με 

διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ», β) Ένωσις Γονέων Κη-

δεμόνων και Φίλων Απροσάρμοστων Ατόμων - 

Κέντρο Ειδικών Παιδιών "Η Ζωοδόχος Πηγή" - 

Φιλανθρωπικό Σωματείο, με διακριτικό τίτλο 

ΚΕΠ «Η Ζωοδόχος Πηγή» και Ανανέωση Ειδικής 

Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμι-

ας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των 

Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) 

και β) Παιδικά Χωριά SOS .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
2. Το εδάφιο δ’ της παρ.  1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3106/

2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).

4. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/
2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανι-
σμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας...της εθνικής οικονομίας”» (Α’ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

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

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β’ 1163).

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την 
πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 10638/14.12.2020 
έγγραφο.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Α’ 22) έχει 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας.

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

Α. Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Αργολίδας, 
με διακριτικό τίτλο Ε.Ο.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑ και έδρα στο Αργός

Β. Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών 
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτλο 
«Μαργαρίτα» και έδρα στη Νέα Πεντέλη,

β) Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης, με έδρα 
στην Κατερίνη.

Στη δομή του Κέντρου Αποθεραπείας  - Αποκατά-
στασης  - Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας 
Φροντίδας, δυναμικότητας 25 ατόμων του φορέα δεν 
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χορηγείται Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας διότι, δεν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη 
διετής λειτουργία (υπ’ αρ. 154519/1164/29.3.2019) άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία Γ.Π.: Π (2) γ/οικ.34029/2.3.2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1163).

Γ. Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φρο-
ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- ΖΕΥΞΙΣ (Μ.Κ.Ο), με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΞΙΣ» και έδρα 
στην Αθήνα

Δ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής, με διακριτικό τίτλο 
«Μαργαρίτα» και έδρα στη Νέα Πεντέλη,

β) Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης, με έδρα 
στην Κατερίνη,

γ) Σωματείο ΑμεΑ Χανίων, με έδρα τα Χανιά
Ε. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέα παροχής 

υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Γηροκομείο ΟΧΕΚ Θήβας, με έδρα στη Θήβα
ΣΤ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων πα-

ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας - Διημέρευσης - Εκ-
παίδευσης - Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με 
Αναπηρίες, με διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ» και έδρα στη 
Θεσσαλονίκη,

Στη δομή του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Η ΖΩΗ του φορέα δεν 
χορηγείται Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας διότι, δεν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη 
διετής λειτουργία (υπ’ αρ. 323077/12234/6.6.2019) άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία Γ.Π.: Π (2) γ/οικ. 34029/22.3.2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1163).

β) Ένωσις Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Απροσάρμο-
στων Ατόμων - Κέντρο Ειδικών Παιδιών "Η Ζωοδόχος 
Πηγή" - Φιλανθρωπικό Σωματείο, με διακριτικό τίτλο ΚΕΠ 
«Η Ζωοδόχος Πηγή» και έδρα στο Ηράκλειο.

Ζ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 
Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), με έδρα στην 
Αθήνα,

β) Παιδικά Χωριά SOS, με έδρα στην Αθήνα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 

έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ 

(2)
   Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-

βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνεια-

κή παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους: 

1. Δ.Κ. του Η., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι 

νομού Καστοριάς και 2. Λιανό Πέτρο του Βασι-

λείου, νυν αγνώστου διαμονής.

  Με την υπό στοιχεία 20GRYK25010000150 - 8/
15.12.2020 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τελωνείου Καστοριάς, που δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152  του ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», επιβλήθηκαν αλ-
ληλεγγύως και εις ολόκληρον, σε βάρος των: 1. Δ.Κ. του 
Η., κατοίκου γνωστής διαμονής, ήτοι νομού Καστοριάς 
και 2. Λιανού Πέτρου του Βασιλείου και της Άννας, γεν. 
13.10.1976 στη Βέροια Ημαθίας, κατοίκου Πατρίδας 
Ημαθίας με Α.Φ.Μ. 076787853 και Α.Δ.Τ. ΑΜ 394765, 
εκδοθέντος την 18.02.2014 από το Τ.Α. Κοζάνης, νυν 
προσώπου αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Δημοσίας Ασφάλειας), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών της παρ. 2 του άρ-
θρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και της περ. β’ 
παρ. 1 του άρθρου 155 και της περ. α’ και ζ’ της παρ. 
2 του ν. 2960/2001 (και συγκεκριμένα ποσότητας 340 
γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμενη 
καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφορο-
λογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι 
νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) δια-
φυγούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού 
ύψους εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 
(73,59 €) και πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500 €). Το ανωτέρω ποσό πολλαπλών τελών 
επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό ευθύνης καθενός, 
ήτοι κατά ποσοστό 1/2 για τον καθένα, που αντιστοι-
χεί σε ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €). Επί του 
ανωτέρω ποσού των πολλαπλών τελών υπολογίζονται 
αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%. 
Οι ανωτέρω καταλογισθέντες δικαιούνται να ασκήσουν 
προσφυγή κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ

Ι

(3)
    Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-

βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνεια-

κή παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στους: 

1. Δ.Η. του Κ., κάτοικο γνωστής διαμονής, ήτοι 

νομού Καστοριάς και 2. Λιανό Πέτρο του Βασι-

λείου, νυν αγνώστου διαμονής.

  Με την υπό στοιχεία 20GRYK25010000151  - 6/
15.12.2020 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τελωνείου Καστοριάς, που δημοσι-
εύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 παρ.  5 
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του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», επι-
βλήθηκαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, σε βάρος 
των: 1. Δ.Η. του Κ., κατοίκου γνωστής διαμονής, ήτοι 
νομού Καστοριάς και 2. Λιανού Πέτρου του Βασιλείου 
και της Άννας, γεν. 13.10.1976 στη Βέροια Ημαθίας, κα-
τοίκου Πατρίδας Ημαθίας με Α.Φ.Μ. 076787853 και Α.Δ.Τ. 
ΑΜ 394765, εκδοθέντος την 18.02.2014 από το Τ.Α. Κο-
ζάνης, νυν προσώπου αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα 
(σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/19/2679380/14.12.2019 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Δημοσίας Ασφάλειας), για τε-
λωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών των της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και 
της περ. β’ παρ. 1 του άρθρου 155 και της περ. α’ και ζ’ της 
παρ. 2 του ν. 2960/2001 (και συγκεκριμένα ποσότητας 
340 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμενη 
καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφορο-
λογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι 
νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) δια-
φυγούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού 
ύψους εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 
(73,59 €) και πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500 €). Το ανωτέρω ποσό πολλαπλών τελών 
επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό ευθύνης καθενός, 
ήτοι κατά ποσοστό 1/2 για τον καθένα, που αντιστοι-
χεί σε ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €). Επί του 
ανωτέρω ποσού των πολλαπλών τελών υπολογίζονται 
αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%. 
Οι ανωτέρω καταλογισθέντες δικαιούνται να ασκήσουν 
προσφυγή κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ

Ι

Αριθμ. οικ. 162845 (4)
    Καθορισμός ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Φλώρινας επί εικοσιτετραώρου βάσης 

και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 

ημέρες, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθα-

ριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος για 

το έτος 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

β) Του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234).

γ) Του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

δ) Της παρ.  1 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 «Προ-
σλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη 

δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 195).

ε) Τις διατάξεις της παρ.   6 του άρθρου 1 της από
29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π.  
«Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συνα-
φών θεμάτων», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 1157/1981(Α’ 126).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/
2005 (Α’ 98).

ζ) Της παρ.  3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/ΟΙΚ. 1692/06 απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ» (Β’ 769).

η) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011
(Β’ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί τροποποί-
ησης της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006
(Β’ 769) απόφασης περί καθιέρωσης ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρε-
σιών και των ΝΠΔΔ.

θ) Το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο 
στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνεται ο τομέας 
Πολιτικής Προστασίας.

ι) Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και ειδικότερα 
του άρθρου 20.

ια) Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυ-
κάρπου.

2. Την υπ’ αρ. 151/27-11-2020 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Φλώρινας, περί καθορισμού ωραρίου 
απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας επί ει-
κοσιτετραώρου βάσης και λειτουργίας τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος για το 
έτος 2021.

3. Την υπ’ αρ. 21879/23-10-2020 (σε ορθή επανάληψη) 
βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Φλώρινας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Φλώρινας επί εικοσιτετραώρου βάσης και 
λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης και Περιβάλλοντος, για το έτος 2021, ως εξής:

Α. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων - Ανακυκλώ-
σιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και 
Ειδικών Συνεργείων.
Κλάδος/Ειδικότητα Πλήθος
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
ΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 21

Σε καθημερινή βάση επιβάλλεται η αποκομιδή απορ-
ριμμάτων (ανακυκλώσιμων ή μη) από το κέντρο της 
πόλης ή άλλων σημείων αυτής, πριν της 6:00 πρωινής 
και μετά τις 16:00, δεδομένου ότι κατά τις πρωινές και 
μεσημεριανές ώρες η κίνηση τόσο των δημοτών όσο 
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και των οχημάτων εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της 
αποκομιδής και των εργασιών καθαριότητας γενικότερα.

Επίσης η λειτουργία των καταστημάτων το Σάββατο 
και ορισμένες Κυριακές του έτους, καθώς και η φύση των 
απορριμμάτων που προκύπτουν το βράδυ του Σαββά-
του και την Κυριακή, επιβάλλουν την άμεση αποκομιδή 
τους για λόγους δημόσιας υγείας.

Β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Κλάδος/Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, οι υπάλληλοι 

του Τμήματος καλούνται να καλύψουν έκτακτες και επεί-
γουσες ανάγκες, όπως για παράδειγμα από φυσικά φαι-
νόμενα (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμοί, κατολισθήσεις 
πρανών, πτώσεις λίθων, καθιζήσεις και γενικότερα κάθε 
ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώμα-
τος σε δημοτικούς δρόμους.

Γ. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
Κλάδος/Ειδικότητα Πλήθος
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 13
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 9

Στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων υπη-
ρετεί εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγοί και χειριστές μηχα-
νημάτων έργων) και λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο προς 
τα Τμήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Περιβάλλοντος όσο και των άλλων διευθύνσεων και 
δομών του Δήμου Φλώρινας. Το Τμήμα έχει περιορισμένο 
αριθμό υπαλλήλων και δεν μπορεί πάντα να αντιμετωπίσει 
στο κανονικό ωράριο τις ανάγκες που προκύπτουν.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών 
θα προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δή-
μου Φλώρινας οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

στον Κ.Α. 20 - 6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» συνολικό ποσό: 40.000 €, για 
υπερωριακές εργασίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Κοζάνη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 127 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμων 
υπάλληλων του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

  Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/
2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 «περί 
υπερωριακής απασχόλησης» του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

5. Την υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.20106 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του κεφ Β του ν. 43 54/2015.

7. Την υπ’ αρ. 94/2014 πράξη του Κλιμακίου Τμήματος 
1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

8. Τις υπ’ αρ. 5/2012, 27/2012 και 153/2012 πράξεις του 
Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη για υπερωριακή εργασία 
κατά το έτος 2021 έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
κωδικούς του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 
του ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΚΑ, συνολικού ύψους 3.000,00 € και 
συγκεκριμένα: στον Κ. Α 10.6012.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος Διοικητι-
κού - Οικονομικού του ΝΠΔΔ, βάσει των οποίων κρίνεται 
απαραίτητη η καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.

Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση υπερω-
ριακής απογευματινής απασχόλησης του προσωπικού 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν 
από τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του ΝΠΔΔ που 
αποτελείται από έξι (6) Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
Σταθμούς που φιλοξενούν συνολικά 400 νήπια και βρέ-
φη, καθώς και δύο (2) ΚΑΠΗ.

Το ΝΠΔΔ απασχολεί συνολικά 71 άτομα προσωπικό, 
εκ των οποίων 39 άτομα τακτικό προσωπικό (μόνιμο και 
αορίστου χρόνου) και 32 άτομα με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού του ΝΠΔΔ υπη-
ρετούν ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Δι-
οικητικού - Οικονομικού, ένας (1) μόνιμος υπάλληλος 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού καθώς και ένας (1) υπάλλη-
λος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισμέ-
νου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 
οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των παρακάτω 
υπηρεσιακών αναγκών του εν λόγω τμήματος:

- Την ανάγκη του ΝΠΔΔ να έχει ασφαλιστική ενημερό-
τητα, έτσι ώστε να εντάσσεται και να χρηματοδοτείται 
από τα διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

- Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (καύ-
σωνας ή ισχυρή βροχόπτωση), οπού μας ζητείται η 
συνδρομή μας με απογευματινή απασχόληση προκει-
μένου να εξυπηρετηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
του Δήμου.
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- Επίσης, είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, οι 
οποίες γίνονται εκτάκτως και εκτός κανονικού ωραρίου.

- Η εφαρμογή διατάξεων νόμων και Πράξεων Νομοθε-
τικού Περιεχομένου που αφορούν επείγουσες ενέργειες 
και επιβάλλουν επιπλέον φόρτο εργασίας (για κινητικό-
τητα υπαλλήλων, πρόωρη συνταξιοδότηση, επικαιρο-
ποίηση στοιχείων υπαλλήλων, covid, κ.λπ.)

- Η αναπλήρωση εργαζομένων που αδυνατούν να 
προσέλθουν στην υπηρεσία τους λόγω αιφνίδιων προ-
βλημάτων.

- Η σημαντική μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδο-
τήσεων, μετατάξεων και αδυναμίας προσλήψεων που 
προκαλεί δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής κα-
θημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών.

- Υποστήριξη εκδηλώσεων Βρεφονηπιακών - Παιδικών 
Σταθμών και ΚΑΠΗ κατά τις απογευματινές ώρες.

- Επεξεργασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, 
συμφωνία και ενημέρωση του αρχείου οικονομικών 
στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ. στην Ε.Ε.ΤΑΑ.

- Την καταχώρηση δεδομένων, τον έλεγχο και την 
επικαιροποίηση στοιχείων προσωπικού μητρώου των 
υπαλλήλων στην εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού.

- Έκτακτες εργασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυ-
ναμικού του ΝΠΔΔ.

- Παροχή στοιχείων για ελέγχους που προκύπτουν από 
τα ασφαλιστικά ταμεία και φορείς που πραγματοποιούν 
ελέγχους στα πλαίσια της συμμέτοχης του φορέα σε ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση για απο-
γευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η 
ώρα μέσα στα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), για το έτος 2021 
των κάτωθι κλάδων μόνιμων υπαλλήλων:

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 20 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20 20

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
από τα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού με την 
παρούσα, μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτωση της 
αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο 
στη διάρκεια του έτους.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
αναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανά-
λογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωρι-
ακής απασχόλησης σε συνδυασμό με την κατανομή της, 
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 3.000,00€, η 
οποία βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012 και τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας (μονίμων υπαλλήλων)» του προ-
ϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Για τις παραπάνω έκτακτες ανάγκες απαιτείται διοικη-
τικό προσωπικό δύο (2) ατόμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 8 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 128 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων ΙΔΟΧ του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2021. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/
2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 «περί 
υπερωριακής απασχόλησης» του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

5. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του κεφ Β’ του ν. 43 54/2015.

7. Την υπ’ αρ. 94/2014 πράξη του Κλιμακίου Τμήματος 
1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

8. Τις υπ’ αρ. 5/2012, 27/2012 και 153/2012 πράξεις του 
Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη για υπερωριακή εργασία 
κατά το έτος 2021 έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
του ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΚΑ, συνολικού ύψους 2,000,00 € και 
συγκεκριμένα: στον Κ.Α. 60.6042

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος Διοικητι-
κού - Οικονομικού του ΝΠΔΔ, βάσει των οποίων κρίνεται 
απαραίτητη η καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.

Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση υπερω-
ριακής απογευματινής απασχόλησης του προσωπικού 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν 
από τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του ΝΠΔΔ που 
αποτελείται από έξι (6) Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
Σταθμούς που φιλοξενούν συνολικά 400 νήπια και βρέ-
φη, καθώς και δύο (2) ΚΑΠΗ.
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Το ΝΠΔΔ απασχολεί συνολικά 71 άτομα προσωπικό, 
εκ των οποίων 39 άτομα τακτικό προσωπικό (μόνιμο και 
αορίστου χρόνου) και 32 άτομα με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού του ΝΠΔΔ υπη-
ρετούν ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοι-
κητικού - Οικονομικού, ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ειδι-
κότητας ΔΕ Διοικητικού καθώς και ένας (1) υπάλληλος με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού -  Οικονομικού, οι οποίοι δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των παρακάτω υπηρεσιακών 
αναγκών του εν λόγω τμήματος:

- Την ανάγκη του ΝΠΔΔ να έχει ασφαλιστική ενημερό-
τητα, έτσι ώστε να εντάσσεται και να χρηματοδοτείται 
από τα διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

- Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (καύ-
σωνας ή ισχυρή βροχόπτωση), οπού μας ζητείται η 
συνδρομή μας με απογευματινή απασχόληση προκει-
μένου να εξυπηρετηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
του Δήμου.

- Επίσης, είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, οι 
οποίες γίνονται εκτάκτως και εκτός κανονικού ωραρίου.

- Η εφαρμογή διατάξεων νόμων και Πράξεων Νομοθε-
τικού Περιεχομένου που αφορούν επείγουσες ενέργειες 
και επιβάλλουν επιπλέον φόρτο εργασίας (για κινητικό-
τητα υπαλλήλων, πρόωρη συνταξιοδότηση, επικαιρο-
ποίηση στοιχείων υπαλλήλων, covid, κ.λπ.)

- Η αναπλήρωση εργαζομένων που αδυνατούν να 
προσέλθουν στην υπηρεσία τους λόγω αιφνίδιων προ-
βλημάτων.

- Η σημαντική μείωση προσωπικού λόγω σ υ ν τ α ξ ι -
οδοτήσεων, μετατάξεων και αδυναμίας προσλήψεων 
που προκαλεί δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής 
καθημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών.

- Υποστήριξη εκδηλώσεων Βρεφονηπιακών - Παιδικών 
Σταθμών και ΚΑΠΗ κατά τις απογευματινές ώρες.

- Επεξεργασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, 
συμφωνία και ενημέρωση του αρχείου οικονομικών 
στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ. στην Ε.Ε.ΤΑΑ.

- Την καταχώρηση δεδομένων, τον έλεγχο και την 
επικαιροποίηση στοιχείων προσωπικού μητρώου των 
υπαλλήλων στην εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού.

- Έκτακτες Εργασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυ-
ναμικού του ΝΠΔΔ.

- Παροχή στοιχείων για ελέγχους που προκύπτουν από 
τα ασφαλιστικά ταμεία και φορείς που πραγματοποιούν 
ελέγχους στα πλαίσια της συμμέτοχης του φορέα σε ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση για 
απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι

22η ώρα μέσα στα όρια που προβλέπονται από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), για το 
έτος 2021 των κάτωθι κλάδων υπαλλήλων ΙΔΟΧ:

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 20 20

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
από τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού με την 
παρούσα, μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτωση της 
αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο 
στη διάρκεια του έτους.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
αναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανά-
λογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωρι-
ακής απασχόλησης σε συνδυασμό με την κατανομή της, 
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 2.000,00 €, η 
οποία βαρύνει τον Κ.Α. 60.6042 και τίτλο «Υπερωριακή 
απασχόληση εκτάκτων υπαλλήλων» του προϋπολογι-
σμού του οικονομικού έτους 2021.

Για τις παραπάνω έκτακτες ανάγκες απαιτείται διοικη-
τικό προσωπικό ενός (1) ατόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 8 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην περίληψη της υπ’ αρ. 185/04.11.2020 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου του Ν. Δράμας, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’  5366), διορθώνεται στη σελ. 59504, στη στήλη Α στο 
στίχο 4 εκ των κάτω, 

το εσφαλμένο: «...κατόπιν αιτήσεως επτά (7) εργαζο-
μένων στο Δήμο Παρανεστίου...», 

στο ορθό: « ... κατόπιν αιτήσεως επτά (7) εργαζομένων 
στο Δήμο Δοξάτου...».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)   
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*02057292812200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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