
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύ-
που Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστά-
σεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοι-
νωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» 
και της διαδικασίας υποβολής αυτού.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλη-
σης (κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) με αμοιβή για 7
(επτά) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1074 (1)
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύ-

που Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστά-

σεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοι-

νωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» 

και της διαδικασίας υποβολής αυτού. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 2859/2000 «Κύρω-

ση Κώδικα Φόρου Πρστιθέμενης Αξίας» (Α΄248),
β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-

φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ιδίως του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Α καθώς και των παρ. 1
και 2 του άρθρου 47Γ του ν. 2859/2000,

δ) του άρθρου 6 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 
10 του ν. 4174/2013 (Α΄170),

ε) της υπό στοιχεία 1002413/203/24/0014/ΠΟΛ.1004/ 
01.01.1993 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Δια-
δικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των 
πωλήσεων από απόσταση» (Β΄52),

στ) της υπό στοιχεία 1027319/677/0006Β απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των 
χρησιμοποιούμενων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων 
στο υποσύστημα “Μητρώου” του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (ΟΠΣΦ ή TAXIS)» 
(Β΄194),

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/
Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριό-
τητας» (Β΄19),

η) της υπό στοιχεία Α.1104/2019 απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορι-
σμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 
"Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τη-
λεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών" και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή 
του» (Β’ 1059),

θ) της υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κα-
θορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για 
την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμο-
γής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Τα αιτήματά 
μου"» (Β’ 2154) και
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ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).

2. Την υπ΄ αρ. 1/0.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
και την υπ΄αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υποχρέωση ορισμένων υποκειμένων στον ΦΠΑ 
που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών ή παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιο-
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς μη υποκείμενους λήπτες σε άλλα κράτη μέλη, να 
ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου οι 
εν λόγω πράξεις τους να φορολογούνται, κατά παρέκ-
κλιση, στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου Δ212

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου 
Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσε-
ων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλε-
οπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμε-
να στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 14α του ν. 2859/2000, εφεξής 
«κώδικα ΦΠΑ» (Α΄248), όπως το παράρτημα Α («έντυπο 
Δ212») που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και τη διαδικασία 
υποβολής αυτού.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ως «κράτος μέλος κα-
τανάλωσης» νοείται, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος, 
πλην της Ελλάδας, στο οποίο: (α) βρίσκονται τα αγαθά 
κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς 
στον αποκτώντα πελάτη στις περιπτώσεις των ενδοκοι-
νοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών ή (β) είναι 
εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη 
διαμονή του ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης στις 
περιπτώσεις των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών 
και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής
της δήλωσης

1. Η δήλωση για την επιλογή φορολόγησης («έναρξη») 
των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών 
και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλε-
κτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος 

κατανάλωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14Α 
του κώδικα ΦΠΑ, αφορά υποκείμενους στον φόρο που 
καταλαμβάνονται από την παρ. 1 του ως άνω άρθρου.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε οποιονδήποτε χρόνο 
κατά τη διάρκεια του έτους και σε κάθε περίπτωση πριν 
την πραγματοποίηση της πρώτης πράξης, κατά την 
οποία επιβάλλεται ΦΠΑ με τον συντελεστή του κράτους 
μέλους κατανάλωσης. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί 
μέχρι την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους, ισχύει 
για το τρέχον και για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ενώ 
εάν υποβληθεί μετά την 30ή ημέρα του πρώτου μήνα 
του έτους ισχύει για το τρέχον και για τα δύο (2) επόμενα 
ημερολογιακά έτη.

Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εντός 
τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της πρώ-
της πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013, εφεξής «ΚΦΔ» (Α΄170).

3. Η δήλωση για την ανάκληση («διακοπή») της επιλο-
γής φορολόγησης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως 
πωλήσεων αγαθών και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιο-
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών 
στο κράτος μέλος κατανάλωσης, υποβάλλεται μετά το 
πέρας της υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολο-
γιακών ετών και πριν την πραγματοποίηση της πρώτης 
πράξης.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση για την 
ανάκληση («διακοπή») της επιλογής φορολόγησης,
ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπη-
ρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κρά-
τος μέλος κατανάλωσης. Ωστόσο, εάν μετά το πέρας της 
υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολογιακών ετών, ο 
υποκείμενος στον φόρο επιρρίπτει ΦΠΑ με τον ισχύοντα 
εντός Ελλάδος συντελεστή στα στοιχεία που εκδίδει για 
τις πράξεις αυτές, τότε θεωρείται ότι ο τόπος παράδοσης 
των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται 
στο εσωτερικό της χώρας (κράτος - μέλος προέλευσης).

Στην περίπτωση που η δήλωση ανάκλησης δεν υπο-
βληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματο-
ποίηση της πρώτης πράξης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

4. Αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου των 
10.000 ευρώ της παρ. 1 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ 
ειδικά για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη: (α) οι παρο-
χές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρο-
νικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους 
λήπτες σε άλλα κράτη μέλη κατά την περίοδο 01.01.2021 -
31.12.2021 και (β) οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσε-
ως πωλήσεις αγαθών κατά την περίοδο 01.07.2021 -
31.12.2021, χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση.

5. Ο υποκείμενος στον φόρο που καταλαμβάνεται από 
την παρ. 1 του άρθρου 14Α του κώδικα ΦΠΑ και επιθυμεί 
να διενεργήσει ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών ή/και τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και 
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (ΤΒΕ) επιβάλλοντας 
ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης και να εγγραφεί 
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47Γ του κώδικα ΦΠΑ, 
οφείλει να υποβάλει πρώτα τη δήλωση επιλογής φο-
ρολόγησης, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας 
και κατόπιν να εγγραφεί στο ανωτέρω ειδικό καθεστώς. 
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Ωστόσο, εάν έχει εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρ-
θρου 47Γ του κώδικα ΦΠΑ πριν υποβάλλει τη δήλωση 
επιλογής φορολόγησης, θεωρείται ότι άσκησε το δι-
καίωμα επιλογής φορολόγησης στο κράτος μέλος κα-
τανάλωσης εφόσον λειτουργεί κατά τον τρόπο αυτόν, 
δηλαδή επιβάλλει τον συντελεστή ΦΠΑ του κράτους 
μέλους κατανάλωσης για τις παραπάνω πράξεις. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται και η υποβολή της δήλωσης 
της παρούσας απόφασης. Η υποβολή εκπρόθεσμης δή-
λωσης επισύρει το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

6. Η δήλωση Δ212 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 
ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου των 
εντύπων https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-
ypiresies/katalogos- entypon. Η δήλωση δύναται να 
υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε έντυπη μορφή.

6.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά
Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νο-

μικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιλέγουν, μέσω της 
Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημά-
των «Τα αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), τη σχετική διαδικασία 
στη θεματική ομάδα Μητρώου, λαμβάνουν το αρχείο 
της δήλωσης Δ212 και το επισυνάπτουν στην εφαρμογή 
των αιτημάτων. Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης, 

καθόσον οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί κατά 
την είσοδό τους στην εφαρμογή.

6.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή.
Η δήλωση Δ212 δύναται να υποβάλλεται και σε έντυπη 

μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ από τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, είτε να αποστέλλε-
ται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η παραπάνω δή-
λωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί 
εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Για φορολογικές περιόδους έως και 30.06.2021 ανα-
φορικά με τις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και 
τις παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και 
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη 
μέλη γίνεται χρήση του εντύπου Μ12, ο τύπος και το 
περιεχόμενο του οποίου είχε καθοριστεί με την υπό στοι-
χεία Α.1104/2019 (Β΄1059) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα και με 
τις προβλέψεις της υπό στοιχεία 1002413/203/24/0014/
ΠΟΛ.1004/01.01.1993 (Β΄52) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών αναφορικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2021 και 
εφεξής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΔΥΚΜ/A/οικ. 423018 (1734) (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλη-

σης (κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) με αμοιβή για 7

(επτά) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερεια-

κής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 159 και το άρθρο 242 του ν. 

3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"»
(Α΄87).

2. Το άρθρο 20 και την παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό-
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α΄180), σε συνδυασμό με 
το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα "Καλλικράτης"»
(Α΄87).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄176).

4. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση, και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση, την ενσωμάτωση της υπό στοιχεία 2009/50/
ΕΚ» οδηγίας (Α΄85).

5. Το άρθρο 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26).

6. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης (Β΄4302).

7. Την υπ’ αρ. 2/1757/12.01.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Περί καθορισμού δικαιολογητικών 
πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (Β΄17).

8. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ0) ανα-
φορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του 
Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (Α΄176).

9. Την υπ’ αρ. 72217 (1346)/07.02.2022 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμμα-
τέα καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγ-
γράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτε-
λεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους των Γενικών 
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ Αυτοτελών Διευθύνσε-
ων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/ Αυτοτελών Γραφείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄458).

10. Την υπ΄ αρ. 38819/29.05.2015 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄1084), όπως 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 64547/ 
07.09.2015 (Β΄2046) μεταγενέστερη απόφαση.

11. Την υπό στοιχεία Α/Α 2623/01.06.2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης με υπό στοιχεία ΠΚΜ 390924 
(2295)/01-06-2022 (ΑΔΑ: 6Τ9Ζ7ΛΛ-ΞΥΔ) με την οποία 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 
14.500,00 (δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων) ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πέλλας - Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 05.721.0511.α.01) οικονο-
μικού έτους 2022 (α/α 2587 του βιβλίου Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και 
Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πέλλας) εκ των οποίων ποσό 
9.500,00 (εννέα χιλιάδων πεντακοσίων) ευρώ είναι για 
την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης 
(κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες), 7 (επτά) υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Πέλλας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022.

12. Την ανάγκη κάλυψης εποχικών, έκτακτων και επι-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν 
να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του τακτικού ωραρίου 
και αφορούν:

- Ο έλεγχος των κείμενων διατάξεων σχετικά με τον 
περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού COVID-19.

- Διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις παρασκευής 
τροφίμων και μαγειρεία των δημόσιων Ιδρυμάτων, Νο-
σοκομείων, Κλινικών, Γηροκομείων.

- Διενέργεια ελέγχων σε χώρους και εγκαταστάσεις, 
η χρήση - λειτουργία των οποίων μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικό-
τερα, π.χ. ξενοδοχεία, αίθουσες δημοσίων θεαμάτων, 
αθλητικά γήπεδα, κολυμβητικές δεξαμενές, λουτρά, κάθε 
είδους συγκοινωνιακά μέσα καθώς και στους σταθμούς 
και αφετηρίες αυτών.

- Διενέργεια ελέγχων σε ανοικτούς, δημόσιους ή ιδι-
ωτικούς χώρους που αποτελούν σοβαρή ανθυγιεινή 
εστία που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς με απώτερο 
σκοπό την εξάλειψη αυτών.

- Διενέργεια ελέγχων στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύ-
γων της περιοχής τους μαζί με υπαλλήλους του Τμήματος 
Δημόσιας Υγείας.
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- Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παρασκευής και 
συσκευασίας τροφίμων (εργαστήρια, καταστήματα εστί-
ασης και αναψυχής, αρτοποιεία, παγοποιεία, εμφιαλωτή-
ρια νερού κ.ά) με παράλληλη διενέργεια δειγματοληψιών 
τροφίμων για τον έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας 
αυτών, στο πλαίσιο του επισήμου ελέγχου τροφίμων και 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ.

- Σε ελέγχους για την ασφάλεια τροφίμων στις εγκατα-
στάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο του «Επίσημου Ελέγχου». Συνεργασία με 
τον ΕΦΕΤ.

- Σε ελέγχους για την εφαρμογή του νόμου απαγό-
ρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και κα-
ταστήματα.

- Σε ελέγχους θορύβου από καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος και εγκαταστάσεις.

- Την παρακολούθηση του προγράμματος καταπολέ-
μησης κουνουπιών της Π.Κ.Μ.

- Διενέργεια αυτοψιών κατόπιν εντολής αρμοδίου 
Εισαγγελέα σε διαμερίσματα και κατοικίες, όταν δημι-
ουργούνται επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία συνθήκες.

- Σε Υγειονομικές Μονάδες (Νοσοκομεία, Κλινικές, 
Κέντρα Υγείας, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Οδοντιατρεία 
κ.α.) για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας περί διαχείρισης επικίνδυνων απο-
βλήτων Υγειονομικών Μονάδων.

- Σε δειγματοληψίες νερού για την εξασφάλιση της 
δημόσιας υγείας από κινδύνους μετάδοσης ασθενειών 
υδρικής προέλευσης (πόσιμο δικτύων ύδρευσης, εμφια-
λωμένο, κολυμβητικών δεξαμενών, ιαματικών λουτρών, 
θαλασσινό νερό ακτών κολύμβησης, πύργων ψύξης και 
υδάτινων θεαμάτων αναψυχής).

- Διενέργεια ελέγχων στα Λουτρά Λουτρακίου και στον 
Παλαιό Άγιο Αθανάσιο και στο χιονοδρομικό κέντρο «Κα-
ϊμακτσαλάν».

- Σε διενέργεια επιδημιολογικών διερευνήσεων, η επι-
δημιολογική επιτήρηση για διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας των πολιτών, ο έλεγχος και η εποπτεία Κ.Δ.Α.Π. 
και Κ.Δ.Α.Π. Α. με Α., Παιδικών Σταθμών, διερεύνηση πε-
ριστατικών δηγμάτων ζώων, έλεγχος σε οίκους ανοχής 
και σε εκδιδόμενα πρόσωπα.

- Σε ελέγχους φαρμακείων, μονάδων ημερήσιας φρο-
ντίδας ηλικιωμένων, η διενέργεια ιδιωτικών υιοθεσιών 
και ψυχολογική υποστήριξη θετών γονέων αναδόχων, 
παιδιών και εφήβων, η κατόπιν εισαγγελικών εντολών 
συνοδεία ανηλίκων σε ιδρύματα, παρουσία σε ανακρί-
σεις ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα κ.λπ.

- Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή περιστα-
τικών έξαρσης επιδημίας λοιμωδών νοσημάτων που 
θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία όπως, ελονοσία, 
SARS-COV2, ιός του Δυτικού Νείλου κ.ά. σε δημόσιους 
χώρους, σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Φιλο-
ξενίας Προσφύγων.

- Σε εισηγήσεις για αναστολή λειτουργίας των σχολι-
κών μονάδων όλων των βαθμίδων, καθώς και των δη-
μοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας.

12. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά τις 
απογευματινές ώρες.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη, ύψους 9.500 (εννέα χιλιάδων πεντακοσίων) 
ευρώ, για την κάλυψη της οποίας υπάρχει η σχετική πί-
στωση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το β’ εξάμηνο του έτους 2022 την καθι-
έρωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης με αμοιβή, 
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω της καθιέρωσης ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση για 7 (επτά) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από την δημοσί-
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως και τις 31.12.2022.

1. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργαστούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στον με αύξοντα 
αριθμό 11 σχετικό της απόφασης αυτής που εκτελούνται 
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες λόγω εποχικών, εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών.

2. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης είναι 
κατά ανώτερο όριο ενενήντα έξι (96) για τις Κυριακές  
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς επίσης και ενενήντα έξι 
(96) για νυχτερινή απασχόληση, ανά εξάμηνο και ανά 
υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

3. Για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας, θα εκδοθεί απόφαση συγκρότη-
σης συνεργείου υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης 
στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμμετέ-
χοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο 
οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής 
εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας-απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασίας- απασχόλησης, 
για τον καθένα κατά μήνα.

4. Αριθμός υπαλλήλων: 7 (επτά), απαιτούμενη δαπάνη 
εννέα χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ.

5. Για την υπερωριακή (κατά τις νυχτερινές ώρες, κα-
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) εργα-
σία-απασχόληση θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρου-
σίας των υπαλλήλων στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα 
προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης.

6. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας θα βεβαιώσει την πραγματοποί-
ηση της υπερωριακής απασχόλησης- εργασίας καθώς 
και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τις 
31.12.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα, 14 Ιουνίου 2022

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ    
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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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