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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή πρότασης δωρεάς, για την κάλυψη του κόστους ανακαίνισης των γραφείων και κοινοχρήστων
χώρων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας, από την εταιρεία ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ456/οικ.8061/
487/2017 (Β’ 476) υπουργικής απόφασης «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων
και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με
ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και
καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των
φορέων χορήγησής του».

3

4

Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων ημερών για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος
Προγραμματισμού της Π.Ε. Τρικάλων για το Α’
εξάμηνο του έτους 2021.
Υπερωριακή απασχόληση έτους 2021 των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση
σφαλμάτων
στην
υπ’
αρ.
346305/23.12.2020 απόφαση του Διοικητή του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5767).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς, για την κάλυψη του
κόστους ανακαίνισης των γραφείων και κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας, από την εταιρεία ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
Με την από 23-12-2020 και υπό στοιχεία 663 ΕΞ 2021/

Αρ. Φύλλου 431

ΥΠΟΙΚ 05-01-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, έγινε αποδεκτή η
υπ’ αρ. 53/12.10.2020 πρόταση δωρεάς της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία
συνίσταται στην κάλυψη του κόστους ανακαίνισης των
γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, συνολικής αξίας
διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (257.000,00 €).
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 9614
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ456/οικ.8061/
487/2017 (Β’ 476) υπουργικής απόφασης «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων
και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.
με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς
και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου,
της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων
και των φορέων χορήγησής του».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες
διατάξεις» (Α’ 49).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 13 και το άρθρο 15 του
ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων»
(Α’ 284), όπως ισχύει.
3. Την παρ. 4δ του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου
χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).
4. Την υπό στοιχεία Γ456/οικ.8061/487/2017 υπουρ-
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γική απόφαση «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ.
αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και
καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων
χορήγησής του» (Β’ 476).
5. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112).
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
7. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπό στοιχεία ΔΝΣ α’/οικ. 59172/7775/2019 ΦΝ
459 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
10. Την αναγκαιότητα ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας
των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και της καταγραφής και ελέγχου των νομίμως κυκλοφορούντων ειδικών
τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με τη χρήση συστημάτων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και τη
λειτουργική διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με άλλους φορείς,
με σκοπό την συστηματική ανταλλαγή δεδομένων και ενημέρωση των τηρούμενων αρχείων σε πραγματικό χρόνο.
11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία Γ456/οικ.8061/487/
2017 υπουργική απόφαση «Υποχρέωση εφοδιασμού
των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ),
καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της
διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
α) Καταργούνται το β’ και γ’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 1 αυτής διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Υποχρέωση προμήθειας ηλεκτρονικά
αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ)
1. Κάθε φορτηγό δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκίνητο
και κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης
(Τ.Λ.Δ.Χ.) οφείλει να φέρει έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας (ηλεκτρονική
ετικέτα - ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα), επικολλημένο
σε σταθερό σημείο, εντός του οχήματος και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα, το οποίο πληροί τις
προδιαγραφές της παρούσης. Το Η.Α.Σ. αντικαθίσταται
εφόσον μεταβληθούν τα βασικά δεδομένα της περ. (γ)
της παρ. 2 του άρθρου 4.
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2. Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο που
δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ και με ελάχιστο που
δεν θα είναι κατώτερο του ποσού των σαράντα (40) ευρώ
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. ή του Τ.Λ.Δ.Χ. και
καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης έγκυρου ΗΑΣ».
β) Καταργείται το πεδίο 20. της περ. (α) της παρ. 6 του
άρθρου 2.
γ) Αντικαθίσταται το πεδίο 2. της περ. (β) της παρ. 6
του άρθρου 2 ως εξής:
«2. η αιτία για την οποία καταργήθηκε η ηλεκτρονική
ετικέτα (φθορά, απώλεια, τροποποίηση βασικών δεδομένων, σφάλμα καταχώρισης)».
δ) Αντικαθίσταται η περ. (δ) της παρ. 3 του άρθρου 3
ως εξής:
«(δ) Δημιουργείται νέα εγγραφή στο αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες», σύμφωνα με την περ. (α)
της παρ. 6 του άρθρου 2, εγγράφονται δε στην ηλεκτρονική ετικέτα τα πεδία της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου
2 με α/α 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19. Εγγράφεται επίσης
ο κωδικός του φορέα χορήγησης».
ε) Αντικαθίσταται η περ. (στ) της παρ. 3 του άρθρου
3 ως εξής:
«(στ) Σε περίπτωση (Ι) απώλειας ή καταστροφής της
ηλεκτρονικής ετικέτας, (ΙΙ) αλλαγής βασικών δεδομένων,
όπως αναφέρονται στη παρ. 2γ του άρθρου 4, η ηλεκτρονική ετικέτα θεωρείται άκυρη. Στην περίπτωση (Ι)
ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης οφείλει άμεσα να δηλώσει
την απώλεια ή καταστροφή της ηλεκτρονικής ετικέτας σε
Αστυνομική Αρχή και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση
στο Φορέα Χορήγησης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο φορέας χορήγησης δημιουργεί σχετική εγγραφή
και στο αρχείο «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες» που
τηρεί στο πληροφοριακό του σύστημα και περιγράφεται
στην παρ. 4 του άρθρου 2, πριν τη χορήγηση της ηλεκτρονικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής Φορέα
Χορήγησης, ο νέος Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει
άμεσα και με επίσημο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
φαξ, κ.λπ.) τον προηγούμενο Φορέα, ο οποίος και καθιστά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών την αρχική ηλεκτρονική ετικέτα ανενεργή, ενημερώνοντας το αρχείο
“Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες”».
στ) Αντικαθίσταται η περ. (γ) της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 ως εξής:
«(γ) Λαμβάνει μέσω υπηρεσιών διαδικτύου από τις τερματικές συσκευές τα δεδομένα που περιγράφονται στην
περ. (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ελέγχει την
εγκυρότητα της ηλεκτρονικής ετικέτας συγκρίνοντας τα
δεδομένα της με τα αντίστοιχα που είναι καταχωρημένα
στο Αρχείο Αποδιδόμενες Ετικέτες, στο Αρχείο Ανενεργές Ετικέτες και στο Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υ.ΥΠ.ΜΕ..
Σε περίπτωση ύπαρξης εγγραφής στο Αρχείο Αποδιδόμενες Ετικέτες, χωρίς την ύπαρξη εγγραφής στο Αρχείο
Ανενεργές Ετικέτες και εφόσον δεν υφίστανται αποκλίσεις
των δεδομένων της ετικέτας από το αρχείο Αποδιδόμενες
Ετικέτες και από το Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υ.ΥΠ.ΜΕ. στα βασικά δεδομένα [αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αριθμός πλαισίου οχήματος, επώνυμο,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 431/05.02.2021

όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία, στην περίπτωση των
εταιρειών (πλην των ΙΜΕ - ΕΠΕ), αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ειδικός αριθμός δικαιώματος (μόνο για τα Φ.Δ.Χ.
αυτοκίνητα)], τότε επιστρέφεται στην τερματική συσκευή
αποτέλεσμα “έγκυρο ΗΑΣ” και ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται αποτέλεσμα
“άκυρο ΗΑΣ” και επιβάλλονται από το όργανο ελέγχου οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5».
ζ) Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 5 και αναριθμείται
η παρ. 4 του ίδιου αυτού άρθρου σε 3.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ456/οικ.8061/
487/2017 (Β’ 476) υπουργική απόφαση.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,14 Ιανουαρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
I

Αριθμ. 11364
(3)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων ημερών για την αντιμετώπιση των
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος Προγραμματισμού της Π.Ε. Τρικάλων για το
Α’ εξάμηνο του έτους 2021.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» κ.λπ.
(Α’ 133).
3. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4.10.2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
«Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής
τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010
(Α’ 222) ’’Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας’’, όπως
ισχύει» (Β’ 4788).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).
6. Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).
7. Τον ν. 4625/2019 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ άρθρο 14 ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων O.T.A. της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Τον ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τις διατάξεις, που εφαρμόζονται (Α’ 147).
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9. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την υπό
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
10. Το απόσπασμα πρακτικού 16/12-11-2020 με θέμα:
«Εισηγητική έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας, μετά την
γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α.» (ΑΔΑ: ΩΩΝ47ΛΡ-ΛΡΩ).
11. Την υπ’ αρ. 3236/13.9.2019 (Β’ 3538) απόφαση
Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, την ανάγκη απλούστευσης
των διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση των
υπηρεσιακών θεμάτων, εξυπηρέτησης των πολιτών και
διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία» (Β’ 17).
13. Την υπ’ αρ. 2042/18063/01.03.2019 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (Β’ 694).
14. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τον Κ.Α.Ε.
0511: αρ. αιτήματος: 211 υπ’ αρ. 3846/07.01.2021 (ΑΔΑ:
ΩΘ117ΛΡ-ΡΗΕ).
15. Την αναγκαιότητα για εργασία υπερωριακής
απασχόλησης με αμοιβή, δυο (2) υπαλλήλων του
Τμήματος Προγραμματισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και απογευματινές ώρες για το Α’ εξάμηνο
του έτους 2021.
16. Ότι το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος Προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
είναι οι εργασίες υποδοχής, εξέτασης, προετοιμασίας
αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και η υλοποίηση του Π.Δ.Ε. και του επιχειρησιακού προγράμματος του αριθ. 268 του ν. 3852/2010,
εργασίες οι οποίες διενεργούνται απόγευμα και εκτός
ωραρίου εργασίας, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021
ποσού 1.200,00 € - Κ.Α.Ε. 511.
17. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή εργασία, απογευματινή εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού
ωραρίου καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες έχουν
προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στους Κ.Α.Ε. 0511.
18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.200,00 € για το Α’ εξάμηνο του 2021
και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0511 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Α’ εξάμηνο του 2021 κατά τις απογευματινές
ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η
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ώρα για τους υπαλλήλους του Τμήματος Προγραμματισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ορίζουμε ότι:
α)ο αριθμός των υπαλλήλων του Τμήματος Προγραμματισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, που
δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, είναι συνολικά δυο (2) υπάλληλοι.
β) οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εξάμηνο ανά υπάλληλο, ήτοι συνολικά διακόσιες σαράντα 240 ώρες για το Α’ εξάμηνο του 2021.
Για κάθε εξάμηνο του 2021 θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης,
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 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 βεβαιώνεται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
H προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 1.200,00 ευρώ συνολικά, βαρύνει εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021
της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα 073
και Κ.Α.Ε. 0511 για το Α’εξάμηνο του 2021.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 15 Ιανουαρίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 130
(4)
Υπερωριακή απασχόληση έτους 2021 των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 περί Εκσυγχρονισμού
της νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων (Α’ 5).
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί Κύρωσης του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α’ 27).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 περί
Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Α’ 176).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή
οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/2015.
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5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον
Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.
6. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΙΣΠ
οικονομικού έτους 2021.
8. Ότι η πίστωση έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.Ε. 0200
9. Την από 11-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΠ της
υπ’ αρ. 1ης τακτικής συνεδρίασης (6ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης «Υπερωρίες υπαλλήλων ΙΣΠ»), αποφασίζουμε:
- Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή στις τρεις
(3) υπαλλήλους του ΙΣΠ για το έτος 2021.
- Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν
είκοσι (120) κατά το δεύτερο.
- Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται με
βάση την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή
οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αρ. 346305/23.12.2020 απόφαση του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5767), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
- στη σελίδα 67360 στην Α’ στήλη, στην παρ. Ι β) διορθώνεται,
το εσφαλμένο:
«στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό:
«στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου» και
το εσφαλμένο «της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό «του Γραφείου Νομικού Συμβούλου»,
- στη σελίδα 67360 στη Β’ στήλη, στην παρ. ΙΙ γ) διορθώνεται,
το εσφαλμένο:
«στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό «στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου» και
το εσφαλμένο «της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό:
«του Γραφείου Νομικού Συμβούλου»
- στη σελίδα 67360 στη Β’ στήλη, στην παρ. III β) διορθώνεται,
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το εσφαλμένο:
«στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό «στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου» και
το εσφαλμένο «της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό:
«του Γραφείου Νομικού Συμβούλου»,
- στη σελίδα 67360 στη Β’ στήλη, στην παρ. IV β) διορθώνεται,
το εσφαλμένο:
«στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων»,

στο ορθό:
«στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου»
και το εσφαλμένο:
«της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων»,
στο ορθό:
«του Γραφείου Νομικού Συμβούλου».
(Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02004310502210008*

