
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή δασμών και πολλαπλού τέλους για λα-
θρεμπορία.

2 Kαταλογισμός πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-
ρική τελωνειακή παράβαση.

3 Kαταλογισμός πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-
ρική τελωνειακή παράβαση.

4 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Παραρ-
τήματος Φροντίδας-Αγία Ταβιθά του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΝΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)».

5 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 27809/11.12.2020 από-
φασης του Δημάρχου Γαλατσίου (Β΄ 5700), σχετι-
κά με την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, καθώς και εργασίας κατά τις νυκτερινές 
ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, καθώς και το με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προ-
σωπικό του Δήμου Γαλατσίου για το Α’ εξάμηνο 
έτους 2021. 

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απο-
γευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και υπερω-
ριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες 
στο Δήμο Κορινθίων για το Β’ Εξάμηνο του έτους 
2021.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου για το έτος 2021.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του ΕΟΦ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
για το διάστημα έως 31/12/2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία A.Τ.Δ. 
Α 1039914 ΕΞ 2021/14-5-2021 απόφαση του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 2106). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή δασμών και πολλαπλού τέλους για λα-

θρεμπορία. 

 Με την υπ’ αρ. Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Παράβασης 
55/17-11-2014 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, εκδοθείσα 
την 05-04-2021, από το ιστορικό της οποίας προκύπτει 
λαθρεμπορία (χρήση ιδιαιτέρων τεχνασμάτων με τα 
οποία αποπειράθηκε να εισάγει δυνάμει της υπ’ αρ. 14 
GRIM4005383306/01-07-2014 διασάφησης εισαγωγής 
λαθραία τσιγάρα με αναλογούντες δασμούς και φόρους 
ύψους 1.772.139,16 ευρώ) κατά παράβαση της παρ. 2 
του άρθρου 142 και του άρθρου 155 και επόμενα του
 ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτη-
ρίζεται ως υπαίτιος αυτής ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ, γεννηθείς την 23-04-1962, κάτοχος του υπ’ αρ. 
ΑΝ018726/2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με 
ΑΦΜ028603379, με δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας 
και επιχείρησης στον Πειραιά οδός Σουηδίας αρ. 1Α Τ.Κ 
18541, ήδη αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό και επιβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1, 2 και 3 του ιδίου ως άνω νόμου, πολλαπλό 
τέλος ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών 
ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα δύο 
χιλιάδων και εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (1.772.139,16 €) πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α, και 
κηρύσσουμε τον εν λόγω υπαίτιο αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον υπόχρεο για την καταβολή του συνόλου του 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ύψους πέντε εκατομμυ-
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ρίων τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων και τετρακοσίων δε-
καεπτά Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.316.417,48€). 

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

(2)
Kαταλογισμός πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-

ρική τελωνειακή παράβαση.

    Με την υπ’ αρ. 25/2016/19-05-2021 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Λάρισας περί 
καταλογισμού πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορική τε-
λωνειακή παράβαση στον:

BOJKA (επ.) LAVDIN (ον.) του FAIK και της MAILE, αγνώ-
στου διαμονής, που γεννήθηκε στις 12/04/1968 στην 
Αλβανία, κάτοχος του υπ’ αρ. BF3086843 Αλβανικού Δι-
αβατηρίου εκδ. 03/02/2012 από Αλβανικές Αρχές. Για 
λαθρεμπορία καπνού που τελέστηκε την 24/10/2016 
στον Τύρναβο Λάρισας, κατά παράβαση των συνδυα-
σμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 142, το εδ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 155 και των εδ. α’ και ζ’ της παρ. 2 
και 119Α του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», επιβάλλεται στον ανωτέρω, πολλαπλό τέλος 
που ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ, αφού το τρι-
πλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων που αντιστοιχούν 
στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας, είναι μικρότερο των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, του  εδαφίου δ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001. Επί των ανωτέ-
ρω πολλαπλών τελών, υπολογίζονται και καταβάλλονται 
κατά την είσπραξη το αναλογούν Τ.Χ. σε ποσοστό 2% και 
κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.

Κατά της παρούσας προβλέπεται προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας εντός τριάντα 
(30) ημερών από την κατά νόμο επίδοσή της σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Δικονομίας», όπως ισχύει σήμερα. Αν ο 
νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει 
στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε 
ενενήντα (90) ημέρες (άρθρο 66 παρ. 6). Αν περάσει η 
προθεσμία του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 και δεν έχει 
ασκηθεί προσφυγή κατά της παρούσας καταλογιστικής 
μας πράξης, αυτή οριστικοποιείται.

  Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ

I

(3)
Kαταλογισμός πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-

ρική τελωνειακή παράβαση.

      Με την υπ’ αρ. 63/2016/19-05-2021 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Λάρισας περί 
καταλογισμού πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορική τε-
λωνειακή παράβαση στον:

ΡΑΝΧΗΙ (επ.) AGRON (ον.) του JORJGI και της SINA, αγνώ-
στου διαμονής, που γεννήθηκε στις 25/8/1970, κάτοχος 
του υπ’ αρ. H-00825013D Δελτίου Ταυτότητας Αλβανίας. 

Για λαθρεμπορία καπνού που τελέστηκε την 15/4/2016 
στην Ελασσόνα, κατά παράβαση των συνδυασμένων 
διατάξεωντης παρ.  2 του άρθρου 142, το εδ. β΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 155 και των εδ. α’ και ζ’ της παρ. 2 
και 119Α του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα», επιβάλλεται στον ανωτέρω, πολλαπλό 
τέλος που ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ, αφού 
το τριπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων που αντι-
στοιχούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας, είναι μι-
κρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, του  
εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001. 
Επί των ανωτέρω πολλαπλών τελών, υπολογίζονται και κα-
ταβάλλονται κατά την είσπραξη το αναλογούν Τ.Χ. σε ποσο-
στό 2% και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.

Κατά της παρούσας προβλέπεται προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας εντός τριάντα 
(30) ημερών από την κατά νόμο επίδοσή της σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Δικονομίας», όπως ισχύει σήμερα. Αν ο 
νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει 
στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε 
ενενήντα (90) ημέρες (άρθρο 66 παρ. 6). Αν περάσει η 
προθεσμία του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 και δεν έχει 
ασκηθεί προσφυγή κατά της παρούσας καταλογιστικής 
μας πράξης, αυτή οριστικοποιείται.

  Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ

I

    Αριθμ. 59955 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργί-

ας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Πα-

ραρτήματος Φροντίδας-Αγία Ταβιθά του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΕΝΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-

ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (Α΄ 87).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26767Τεύχος B’ 2323/02.06.2021

5. Τις διατάξεις του άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
7. Την υπ’ αρ. 65/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουρ-
γίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του Παραρτήματος Φροντίδας «Αγία Ταβιθά». 

8. Την υπ’ αρ. οικ.1118/12-05-2021 βεβαίωση ύπαρξης 
πιστώσεων του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης του 
Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζει:

 Την καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσι-
ών του Παραρτήματος Φροντίδας «Η Αγία Ταβιθά» του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΡΟ ΑΓΩΓΗΣ,ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) για:

• 6 υπαλλήλους ΙΔΑΧ κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, 
• 1 υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, 
• 4 υπαλλήλους ΙΔΟΧ κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. 
Από την εφαρμογή της απόφασης προκαλείται δαπά-

νη δώδεκα (12) μηνών σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2021 ύψους 
α) 10.000,00 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6022 για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και β) 6.500,00 
ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6042 για το 
προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Ανάλογη δαπάνη προκα-
λείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδι-
κών του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου.
     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Μαΐου 2021 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

    Αριθμ.11229  (5)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 27809/11.12.2020, από-

φασης του Δημάρχου Γαλατσίου (Β΄ 5700), σχετικά 

με την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-

ου, καθώς και εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες 

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-

ας εργασίας,για το προσωπικό με σχέση εργασίας 

Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου,καθώς και το με σχέση εργασίας Ιδιωτι-

κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσωπικό του 

Δήμου Γαλατσίου για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του αρθ. 58 του 

ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α’ 87).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφ. Β’ του ν. 4354/ 
2015,(Α’ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού,των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο., του κεφ. Α’ του ν. 3429/ 
2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 
3584/2007,  «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

4) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4258/
2014, (Α’ 94).

5) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’176).

6) Την υπ΄αρ. 359/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γαλατσίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
134617/33883/20.12.2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε 
στο Β΄ 5122, με την οποία καθιερώθηκε, μεταξύ άλλων, 
εικοσιτετράωρη (24ωρη) καθημερινή λειτουργία της υπη-
ρεσίας πρασίνου (τμήμα πρασίνου της διεύθυνσης περι-
βάλλοντος και ποιότητας ζωής του δήμου Γαλατσίου).

7) Την υπ’ αρ. 27809/11.12.2020 απόφαση του Δη-
μάρχου Γαλατσίου (Β΄ 5700), σχετικά με την καθιέρωση 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και εργασίας κατά τις 
νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας,για το προσωπικό με σχέση ερ-
γασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου,καθώς και το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Ορισμένου Χρόνου, προσωπικό του Δήμου Γαλατσίου 
για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.

8) Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος 
πρασίνου της διεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιότητας 
ζωής του δήμου Γαλατσίου, για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης και ανάπτυξης των χώρων πρασίνου του 
δήμου Γαλατσίου, ιδιαιτέρως δε για την εκτέλεση ερ-
γασιών συντήρησης νησίδων, οι οποίες δεν δύναται να 
πραγματοποιηθούν εντός του ωραρίου εργασίας, λόγω 
κυκλοφοριακού φόρτου.

9) Τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό εσόδων-εξό-
δων του Δήμου Γαλατσίου οικον. έτους 2021, όπου έχουν 
προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης που 
θα προκληθεί, λόγω της υπερωριακής απασχόλησης του 
μονίμου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου προσωπικού του τμήματος πρασίνου 
της διεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του 
δήμου Γαλατσίου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 27809/11.12.2020 απόφα-
ση του Δημάρχου Γαλατσίου (B΄ 5700) και καθιερώνουμε 
υπερωριακή απογευματινή εργασία και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή, για το εξής 
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προσωπικό του τμήματος πρασίνου της διεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του Δήμου Γαλατσίου έως τα 
όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015, (Α’ 176) για το Α’ εξάμηνο έτους 2021, ως εξής:

Α)Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
α. Προσωπικό δημοσίου δικαίου

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6Η 

ΩΡΑ ΕΩΣ 22Α ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΩΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 

22Α ΩΡΑ  ΜΕΧΡΙ ΩΡΕΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 16 20
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 16 20

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1 16 -
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 8 128 160

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 10 160 200

β. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6Η 

ΩΡΑ ΕΩΣ 22Α ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΩΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 

22Α ΩΡΑ  ΜΕΧΡΙ ΩΡΕΣ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 5 80 100

- Ο αριθμός των εργαζομένων και οι ώρες απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, θα καθορίζονται βάσει των 
αναγκών των υπηρεσιών, όπως αυτές θα διαμορφώνονται, εντός του αριθμού των προαναφερθέντων κλάδων/
ειδικοτήτων και εντός των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων, στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του 
Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2021.

- Η εργασία του ανωτέρω προσωπικού(υπερωριακή, Κυριακών και αργιών) θα καθορίζεται κάθε μήνα βάσει των 
υπηρεσιακών αναγκών, από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης.

- Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων, ορίζονται οι προϊστάμενοι του τμήματος και της διεύθυνσης, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα την 
εκτέλεση της υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής 
απασχόλησης.

Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο για το Α’ εξάμηνο του έτους 
2021, τις 120 ώρες απογευματινές και τις 96 ώρες Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών. Για την δαπάνη της υπερω-
ριακής εργασίας του ανωτέρω προσωπικού, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στους εξής Κ.Α. του αναμορφωμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2021:

ΚΑ: ΠΟΣΟ(€)
35-6012.0001 4.300,00
35-6022.0001 700,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Γαλάτσι, 18 Μαΐου 2021 

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 13380 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απο-
γευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και υπε-
ρωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές 
ώρες στο Δήμο Κορινθίων για το Β’ Εξάμηνο του 
έτους 2021. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του 
άρθρου 49 και του άρθρου 176 του ν. 3584/2007, «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. 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).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
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5. Την υπ’ αρ. 6895/859/26.03.2013 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα «Καθο-
ρισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορινθίων» (Β΄ 775).

6. Την υπ’ αρ. 30454/3513/09.07.2013 (Β΄ 1751), από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6895/859/26-3-2013 
(Β΄ 775) απόφασής μας με θέμα: “Καθορισμός ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων”».

7. Την υπ’ αρ. 232736/01-11-2019 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: 
«Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στα Ληξιαρχεία των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων Νομού Κο-
ρινθίας» (Β΄ 4288).

8. Την υπ’ αρ. 32327/06-04-2020 (Β΄ 1498), απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: 
«Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της 
Δημοτικής Ενότητας Άσσου Λεχαίου του Δήμου Κοριν-
θίων Νομού Κορινθίας».

9. Την υπ’  αρ. 104173/6307/09.12.2015 (Β΄ 2775) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, με θέμα «Τροποποίηση - συμπλήρωση της 
υπ’  αρ. 6895/859/26-3-2013 (Β΄ 775) απόφασής μας 
(όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
30454/3513/9-7-2013 - Β΄ 1751 όμοια απόφαση) περί 
καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του 
Δήμου Κορινθίων».

10. Την υπ’ αρ. 7908/30-01-2019 (Β΄ 281) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με θέμα: «Τροπο-
ποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 6895/859/26.03.2013 
(Β΄ 775) απόφασης (όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώ-
θηκε με τις υπ’ αρ. 30454/3513/9.07.2013 - Β΄ 1751 και 
104173/6307/09.12.2015 - Β΄ 2775 όμοιες αποφάσεις) 
περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών 
του Δήμου Κορινθίων.». 

11. Την υπ’ αρ. 9379/15-03-2019 απόφαση Δημάρχου 
Κορινθίων με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση καθο-
ρισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορινθίων» (Β΄ 1142).

12. Την υπ’ αρ. 36601/30-11-2020 βεβαίωση της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων περί ύπαρ-
ξης πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού για το έτος 2021, σύμφωνα 
με την οποία οι δαπάνες που θα προκύψουν από την 
ως άνω απασχόληση θα βαρύνουν τις πιστώσεις των 
Κ.Α. 00/6012.0001, 10/6012.0001, 20/6012.0001, 30/ 
6012.0001, 35/6012.0001, 40/6012.0001, 45/6012.0001, 
10/6022.0001, 20/6022.0001, 35/6022.0001, 40/ 
6022.0001, 45/6022.0001 και 20/6042.0001 συνολικού 
ποσού 207.000,36€ για το Β’ εξάμηνο του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Κορινθίων, οικονομικού έτους 2021.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κορινθίων (Β΄ 499/2014).

14. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Κορινθίων.

15. Τις εποχικές, έκτακτες, απρόβλεπτες και επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμο-
γή του ν. 3852/2010 και τη συνένωση των δήμων, αφού 
τα όρια του νέου Δήμου Κορινθίων είναι διευρυμένα. Η 
έλλειψη των υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω συνταξιοδό-
τησης έχουν αποχωρήσει από το Δήμο, δυσχεραίνει το 
πρόβλημα αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους 
εναπομείναντες υπαλλήλους, ο αριθμός των επισκεπτών, 
ο οποίος συνεχώς αυξάνεται τόσο τους καλοκαιρινούς 
μήνες λόγω του μεγάλου παραλιακού μετώπου αλλά και 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους λόγω της κοντινής από-
στασης του Δήμου από μεγάλα αστικά κέντρα, οι εκδη-
λώσεις που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια του 
Δήμου τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και καθ’ όλη 
την διάρκεια του έτους, οι αυξημένες ανάγκες πολιτικής 
προστασίας ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες λόγω του 
ορεινού όγκου του Δήμου, οι έκτακτες ανάγκες επικουρί-
ας του Δημάρχου από τους Ειδικούς Συνεργάτες, καθώς 
και οι ανάγκες για την γραμματειακή υποστήριξη του 
κατά τις συναντήσεις του με Δημότες, Συλλόγους και Φο-
ρείς, οι οποίες πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού 
ωραρίου και όλες τις ημέρες του μήνα, επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας, 
πρασίνου, δημοτικών κοιμητηρίων, τεχνικής υπηρεσίας, 
πολεοδομίας, διοικητικών, οικονομικών και αυτοτελούς 
γραφείου Δημάρχου καθώς και την απασχόληση των 
Ειδικών Συνεργατών, πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες, αποφασίζει:

Καθιερώνει για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2021 για τους 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Κορινθίων:

Α. Την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υπο-
χρεωτικής απασχόλησης υπαλλήλων, εφόσον το επιβάλ-
λουν ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες των κάτωθι 
Υπηρεσιών του Δήμου:

1. Καθαριότητας για μέγιστο αριθμό απασχολού-
μενων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ενός (1) 
υπαλλήλου κλάδου Μηχανικών (Μηχανολόγων), ενός 
(1) υπαλλήλου Μηχανολόγων Μηχανικών, είκοσι (20) ερ-
γατών καθαριότητας, είκοσι πέντε (25) οδηγών, πέντε 
(5) χειριστών μηχανημάτων έργων, τεσσάρων (4) εργα-
τών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
δύο (2) μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, ενός (1) επιστάτη 
καθαριότητας, ενός (1) επόπτη καθαριότητας, τριών (3) 
εργατών συνεργείων, πέντε (5) εργατών αποκομιδής και 
διαχείρισης απορριμμάτων, δέκα (10) εργατών καθα-
ριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων), για μέγιστο 
αριθμό απασχολούμενων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου οκτώ (08) εργατών καθαριό-
τητας, δύο (2) οδηγών, ενός (1) χειριστή μηχανημάτων 
έργων και ενός (1) Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων και για 
μέγιστο αριθμό απασχολουμένων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δέκα (10) εργατών 
καθαριότητας, πέντε (5) οδηγών και ενός (1) χειριστή 
μηχανημάτων έργων.
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2. Πρασίνου για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου δύο (2) κηπουρών, 
δύο (2) γεωπόνων και τριών (3) εργατών κήπων και για 
μέγιστο αριθμό απασχολούμενων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ενός (1) γεωπόνου.

3. Κοιμητηρίων για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου τριών (3) εργατών 
κοιμητηρίων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου ενός (1) Εργάτη Δημοτικών Κοιμη-
τηρίων.

4. Τεχνικής για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων έξι (6) 
Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
τριών (3) Τεχνολόγων Μηχανικών, Μηχανικών, δύο (2) 
ηλεκτρολόγων, τριών (3) ηλεκτρολόγων εναεριτών, δύο 
(2) χειριστών μηχανημάτων έργων, δύο (2) οδηγών αυ-
τοκινήτων, επτά (7) τεχνιτών υπαλλήλων, ενός (1) εργάτη 
συνεργείων και ενός (1) εργάτη κατασκευής-συντήρησης 
έργων.

5. Διοικητικών και Οικονομικών για μέγιστο αριθμό 
απασχολούμενων πέντε (5) υπαλλήλων για έκτακτες 
και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών 
διοικητικών και οικονομικών. Επιπλέον, καθιερώνεται 
υπερωριακή απογευματινή απασχόληση δύο (2) διοι-
κητικών υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και της δη-
μοτικής κοινότητας Κορίνθου και πέντε (5) υπαλλήλων 
ληξιάρχων του Δήμου Κορινθίων για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας ληξιαρχείου.

6. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου για μέγιστο αριθμό 
απασχολούμενων ενός (1) υπαλλήλου, με σχέση εργασί-
ας Δημοσίου Δικαίου για τη γραμματειακή υποστήριξη 
του Δημάρχου, λόγω της ανάγκης για την πραγματο-
ποίηση συναντήσεων με τους δημότες, συλλόγους και 
λοιπούς φορείς.

7. Πολεοδομίας για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
έξι (6) υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφόσον το 
επιβάλλουν ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω 
της αναγκαιότητας επιτήρησης της καταστολής της αυ-
θαίρετης δόμησης.

8. Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου με μέγιστο αριθμό 
πέντε (5), προκειμένου να τον επικουρούν στο έργο του 
και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το Β’ Εξάμηνο του έτους 
2021.

Β. Την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες για υπαλλή-
λους των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες σύμφωνα με 
τις υπ’ αρ. 6895/859/26.03.2013, 30454/3513/09.07.2013 
και 104173/6307/09.12.2015 αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δύναται να λειτουργούν 
όλες τις ημέρες του μήνα, ως εξής:

1. Καθαριότητας, για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ενός (1) υπαλλήλου 
κλάδου Μηχανικών (Μηχανολόγων), ενός (1) υπαλλήλου 
Μηχανολόγων Μηχανικών, είκοσι (20) εργατών καθαρι-
ότητας, είκοσι πέντε (25) οδηγών, πέντε (5) χειριστών 

μηχανημάτων έργων, τεσσάρων (4) εργατών καθαρισμού 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δύο (2) μηχανοτεχνι-
τών αυτοκινήτων, ενός (1) επιστάτη καθαριότητας, ενός 
(1) επόπτη καθαριότητας, τριών (3) εργατών συνεργείων, 
πέντε (5) εργατών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμ-
μάτων, δέκα (10) εργατών καθαριότητας (Συνοδών απορ-
ριμματοφόρων), για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
οκτώ (08) εργατών καθαριότητας, δύο (2) οδηγών, ενός 
(1) χειριστή μηχανημάτων έργων και ενός (1) Μηχανοτε-
χνίτη Αυτοκινήτων και για μέγιστο αριθμό απασχολου-
μένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου δέκα (10) εργατών καθαριότητας, πέντε (5) οδη-
γών και ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων.

Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες για 
το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά 
υπάλληλο κατά το Β’ Εξάμηνο του έτους 2021.

2. Πρασίνου, για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου δύο (2) κηπουρών, 
δύο (2) γεωπόνων και τριών (3) εργατών κήπων και για 
μέγιστο αριθμό απασχολούμενων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ενός (1) γεωπόνου.

3. Κοιμητηρίων για τέσσερις (4) υπαλλήλους.
4. Ηλεκτροφωτισμού για τέσσερις (4) υπαλλήλους κα-

τηγορίας ΔΕ.
5. Τεχνικής για οκτώ (8) υπαλλήλους, εφόσον το επι-

βάλλουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου για έναν (1) υπάλληλο. 
7. Πολεοδομίας για έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, 

ΤΕ και ΔΕ, εφόσον το επιβάλλουν ανακύπτουσες υπηρε-
σιακές ανάγκες, λόγω της αναγκαιότητας επιτήρησης της 
καταστολής της αυθαίρετης δόμησης.

Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες για τις υπηρεσίες Πρασίνου, Κοιμητηρίων, Ηλεκτρο-
φωτισμού, Τεχνικής, Αυτοτελούς Γραφείο Δημάρχου και 
Πολεοδομίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις ενενήντα 
έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο κατά το Β’ Εξάμηνο του έτους 
2021. 

Γ. Την εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί-
ας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου, για μέγιστο αριθμό απασχο-
λουμένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου δώδεκα 
(12) οδηγών και δεκαοκτώ (18) εργατών καθαριότητας 
(Συνοδών Απορριμματοφόρων) και για μέγιστο αριθμό 
απασχολούμενων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου δύο (2) εργατών καθαριότητας (Συνο-
δών Απορριμματοφόρων).

Η κατά τα ως άνω εργασία με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα 
δύο (132) ώρες ανά υπάλληλο κατά το Β’ Εξάμηνο του 
έτους 2021.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κόρινθος, 21 Μαΐου 2021 

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

I

   Αριθμ. απόφ. 740 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου  για το έτος 2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης (Α’ 87).
2. Τα άρθρα 48 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την 
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ν. 4354/2015 
(ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

5. Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που προκύ-
πτουν στις υπηρεσίες Ληξιαρχείου του Δήμου  Κύμης 
- Αλιβερίου, ιδιαιτέρως σχετικά με ληξιαρχικές πράξεις 
που εκ του νόμου εκδίδονται εντός αυστηρά καθορι-
σμένης χρονικής προθεσμίας, η άπρακτη παρέλευση της 
οποίας έχει ως αποτέλεσμα τον καταλογισμό προστίμου.

6. Την υπ’ αρ. 4657/8-4-2021 βεβαίωση της Αν. Προ-
ϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι στον προϋ-
πολογισμό του οικονομικού έτους 2021, στον ΚΑ 10-
6012.002 έχει προβλεφθεί η αντίστοιχή πίστωση ποσού 
5.820,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών Υπερωρια-
κής απασχόλησης ληξιάρχων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2021 υπερωριακή απογευ-
ματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμη-
νιαίως ανά υπάλληλο ως εξής: 

Οργανική μονάδα Αριθμός 
υπαλλήλων

Σχέση 
εργασία

Τμήμα Διοικητικών 
Υπηρεσιών/Υπηρεσία 

Ληξιαρχείου
5 Δημοσίου 

Δικαίου

Η υπερωριακή απασχόληση αφορά αποκλειστικά την 
κάλυψη των προαναφερθέντων υπηρεσιακών αναγκών, 
παρέχεται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου των 
υπαλλήλων έως την 22η ώρα και δεν μπορεί να υπερβεί 
τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αλιβέρι, 15 Απριλίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

    Αριθμ. 48145  (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων του ΕΟΦ, με οποιαδήποτε σχέση εργασί-

ας, για το διάστημα έως 31/12/2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδι-

ότητες του ΕΟΦ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε μεταγενέστερα.

β) Του π.δ. 142/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Οργανι-
σμού Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

γ) Του άρθρου 25 του ν. 3730/2010 «Προστασία των 
ανηλίκων από τον καπνό και άλλες διατάξεις».

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄ 143)», 
όπως ισχύει σήμερα.

ε) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Το γεγονός ότι δεδομένων των έκτακτων και ιδιαίτερα 

αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών λόγω της κυκλοφορί-
ας των εμβολίων κατά της COVID-19 και του εμβολιασμού 
μεγάλου πληθυσμού της Χώρας, το Τμήμα Ανεπιθύμητων 
Ενεργειών της Δ/νσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευ-
νας ΕΟΦ έχει επιφορτισθεί με το κρισιμότατο έργο της 
προάσπισης της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα με τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων ανεπιθύμητων 
ενεργειών (μέσω της κίτρινης κάρτας για την ανίχνευση 
ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων/εμβολίων), τη 
μελέτη και τη σχετική συνεργασία με Νοσοκομεία, Κέ-
ντρα Υγείας, Επιστημονικούς Συλλόγους, Γιατρούς καθώς 
επίσης και με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για 
την ανταλλαγή πληρο φοριών.

3. Την υπ’ αρ. 32249/6-4-2021 απόφαση έγκρισης σκο-
πιμότητας για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση 
εννέα (9) υπαλλήλων του Τμήματος Ανεπιθύμητων Ενερ-
γειών της Δ/νσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας 
ΕΟΦ, για το διάστημα 15/4/2021 έως 31/12/2021.

4. Την υπό στοιχεία 45757/18-5-2021 (ΑΔΑ: 
6Κ5Ξ469Η25-ΓΓΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πο-
σού (12.000,00)€ επί ειδικού φορέα 0260 και ΚΑΕ 0261 εις 
βάρος προϋπολογισμό εξόδων του ΕΟΦ οικ/κού έτους 
2021 για κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη των ανωτέ-
ρω αντικειμένων του ΕΟΦ, οι οποίες απαιτούν την απα-
σχόληση των υπαλλήλων του και πέρα του ισχύοντος 
ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
εντός των εργασίμων ημερών, για εννέα (9) υπαλλήλους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Τμήμα Ανεπιθύμητων 
Ενεργειών της Δ/νσης Φαρμακευτικών Μελετών και 
Έρευνας ΕΟΦ, έως 31-12-2021.

2. Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγματοποιείται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας και μέχρι τις 22.00 μη δυναμένης να υπερβεί τις 
120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο έτους 2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χολαργός, 24 Μαΐου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
   Στην υπό στοιχεία A.Τ.Δ. Α 1039914 ΕΞ 2021/14-5-2021 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 2106), στη σελ. 24311, στην Α’ στήλη, 
διορθώνεται το περιεχόμενο της 10ης και 11ης γραμμής 
του πίνακα, εκ των κάτω, ως εξής: 

το εσφαλμένο: 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1

στο ορθό:

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ 1

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023230206210008*
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