
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67918/27-06-2019 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυ-
τικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενι-
σχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β’ 2612).

2 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπό-
νηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για τη νέα 
λιμενική εγκατάσταση οχληρών  - επικίνδυνων 
φορτίων στον Αλμυρό νήσου Ίου».

3 Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-
βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον Λιανό 
Πέτρο του Βασιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2021 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκροτεί την ομάδα 
εργασίας του προγράμματος: «ICON WOM-EN, Εν-
σωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνω-
ση Συνεργατικών Σχηματισμών Γυναικείων Επιχει-
ρήσεων  - Integrating Innovation and Promoting 
Cluster Organization in WOMen ENterprises» του 
διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιτα-
λία V 2014-2020.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 
2021 για υπάλληλο του Δήμου Βύρωνα.

7 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κων-
σταντίνου Βαρσαμίδη του Πέτρου, μέλους Δ.Ε.Π. 
Καθηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

8 Έγκριση αποζημίωσης για εργασία για το έτος 
2021 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου του προσωπικού φύλαξης που υπηρετεί στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο) 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (ΙΔΟΧ).

9 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου για το έτος 2021 στον Τοπικό 
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Σχοινά.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία οικ. 
1683/45/14.1.2021 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 112). 

11 Διόρθωση σφάλματος στην  υπό στοιχεία 
Φ.8792/2020/0001121/11.12.2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄6024).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 266 (1)
   Τροποποίηση της υπ' αρ. 67918/27-06-2019 

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 

ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυ-

τικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενι-

σχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 

και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού 

ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β’ 2612). 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄117), όπως ισχύουν και ιδίως την παρ. 1 
του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
υπ΄αρ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
(ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 
193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ΄αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 (Α΄117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄4122).

5. Την υπ΄αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄4122).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α΄133).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

13. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

14. Την υπό στοιχεία Υ 45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄3328).

15. Την υπ΄ αρ. 67918/27-06-2019 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσε-

ων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθε-
στώς ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, 
του έτους 2019» (Β΄2612).

16. Την υπ΄ αρ. 138958/29-12-2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (παρ. 5ε του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει) του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 
3 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω-
πιστεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 67918/27-06-2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, 
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων “Επιχειρηματικότη-
τα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυ-
ξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β΄2612), ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 τροποποιείται και διαμορφώνεται, ως εξής:
«Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του 

καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων» του α.ν. 4399/2016 για το έτος 2019 
καθορίζεται στα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 
(6.500.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μί-

σθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργού-
μενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότη-
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του 
καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» του α.ν. 4399/2016 για το έτος 
2019 καθορίζεται στα εννιακόσια ογδόντα εκατομμύρια 
(980.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης - Επιβάρυνση κρατικού προ-

ϋπολογισμού
α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-

ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται 
η δαπάνη των εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων 
(980.000.000) ευρώ και δύναται να προέλθουν από εθνι-
κούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ-
τικά Ταμεία.
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β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. Για τα έτη 2019 και 2020 δεν θα προκύψει δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

ii. Για το έτος 2021 θα προκύψει δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 
σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ και δεν ϋα 
προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.

iii. Για το έτος 2022 θα προκύψει δαπάνη ογδόντα εκα-
τομμυρίων (80.000.000) εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και απώ-
λεια φορολογικών εσόδων ύψους τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ.

iv. Για τα επόμενα έτη η δαπάνη που θα προκύψει σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συ-
ναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων που θα υπαχθούν στο καθεστώς «Επιχειρημα-
τικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του 
α.v. 4399/2016 και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των οκτακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (860.000.000) 
ευρώ, ενώ η απώλεια φορολογικών εσόδων δε θα υπερ-
βαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 
ευρώ.

Άρθρο 4
α. Κατά τα λοιπά ισχύ έχει η υπ΄ αρ. 67918/27-06-2019 

κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, 
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων “Επιχειρηματικό-
τητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του ανα-
πτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β΄2612).

β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ29/3629/2021  (2)

      Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπό-

νηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για τη νέα 

λιμενική εγκατάσταση οχληρών - επικίνδυνων 

φορτίων στον Αλμυρό νήσου Ίου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 145).

β. Την περ. δ της  παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3044/2002 
«Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α’ 197), όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 1 του  άρθρου 44 του ν. 3153/2003 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 153).

γ. Την υπ’ αρ. απόφαση 40701/2006 «Αποφαινόμε-
να και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, 
Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημο-
τικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των 
νόμων 1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και 
λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των 
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού του π.δ. 410/1995 σε εφαρμογή του 
ν. 3316/2005 (Α’ 42)» (Β’ 1196).

δ. Το π.δ. 70/2015  (Α’ 114).
ε. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
στ. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Το υπ’ αρ. 679/30-03-2020 έγγραφο Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ιητών.

η. Το υπ’ αρ. 1425/03-11-2020 έγγραφο Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου Ίου με συνημμένη την υπ’ αρ. 143/2020 
(ΑΔΑ:650ΝΟΡ5Π-Δ6Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Ίου ως Προϊσταμένης Αρχής 
και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών ως Διευ-
θύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτες για τη νέα λιμενική εγκατάσταση οχλη-
ρών - επικινδύνων φορτίων στον Αλμυρό νήσου Ίου» 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 115.876,00 ευρώ (συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

1. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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(3)
    Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επι-

βαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή 

παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον Λιανό 

Πέτρο του Βασιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.

  Με την υπό στοιχεία 21GRYK25010000011-7/ 
18/01/2021 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τελωνείου Καστοριάς, που δημο-
σιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επι-
βλήθηκαν σε βάρος του 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. 
ΑΜ394765, 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 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών των 
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 περ. β’ 
και παρ. 2 περ. α’ και ζ’ του ν. 2960/2001 (και συγκεκρι-
μένα ποσότητας 1.820 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς 
την προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στο 
νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να 
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και 
διαδικασίες) διαφυγούσες δασμοφορολογικές επιβα-
ρύνσεις συνολικού ύψους τριακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (393,92 €) και πολλαπλά 
τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). Επί του 
ανωτέρω ποσού των πολλαπλών τελών υπολογίζονται 
αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%. 
Ο ανωτέρω καταλογισθείς δικαιούται να ασκήσει προ-
σφυγή κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Με την υπ’  αρ. 147/2019/21-12-2020 καταλογιστι-
κή πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Χανίων, ο 
FARHOUDI AHMAD του MAHMOUD, κάτοχος του υπ’ αρ. 
793991 δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας, ΑΦΜ 
175258567, κάτοικος Χανίων, Μαργουνίου 67 και πλέ-
ον αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης τε-
λωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας καπνικών (2200 
γραμμαρίων καπνού και 398 πακέτων τσιγάρων) των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119 Α’ παρ. 2, 
142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β’ και παρ. 2 εδ. ζ’, του ν. 
2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου αλλη-
λέγγυα το προβλεπόμενο στην παρ. 1του άρθρου 150 
του ν. 2960/2001 πολλαπλό τέλος έξι χιλιάδων τριακο-
σίων δέκα ευρώ και πενήντα λεπτών (6310,50), πλέον 

Τ.Χ εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εικοσιενός λεπτών (26,21) 
και ΟΓΑ εικοσιπέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 
του ευρώ (25,24).

Κατά της ως άνω καταλογιστικής επιτρέπεται προσφυ-
γή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων εντός 
τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ  
Ι

Αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/11151/115  (5)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 

2021 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι-

φέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκροτεί την ομά-

δα εργασίας του προγράμματος: «ICON WOM-EN,

Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Ορ-

γάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών Γυναικεί-

ων Επιχειρήσεων - Integrating Innovation and 

Promoting Cluster Organization in WOMen 

ENterprises» του διακρατικού προγράμματος 

Interreg Ελλάδα-Ιταλία V 2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Την υπ’ αρ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν 
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019 
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περι-
φερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.

4. Tην υπό στοιχεία οικ. 258207/3469/3-9-2019 από-
φαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Oρισμός 
Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 706).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 225), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 (Β΄ 2070), 
165633/8-8-2017 (Β’ 2953), 248595/27-12-2016 (Β’ 4309) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3205/2003 
(Α’ 297), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) 
και του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
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10. Τις υπό στοιχεία οικ. 2/41768/0022/20-5-2014 και 
οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ και 4574Η-8ΜΘ).

11. Την υπό στοιχεία 300488/ΥΔ1244 (Β΄ 1099/2016) 
κοινή υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

12. Την υπ’ αρ. 33/2018 (ΑΔΑ: 69ΤΡ7Λ6-ΗΗΤ) απόφαση 
της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα 
«Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης εγκεκριμένων προ-
τάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια 
του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-
2020 (1η Πρόσκληση)».

13. Την υπ’ αρ. 202248/1669/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ-
ΘΕ7Λ6-ΚΘ3) απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 
105789/517/05-05-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας για τον ορισμό υπευθύνων υλοποίησης 
των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλά-
δα - Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας - Πρόγραμμα «ICON WOM-EN, Ενσωμά-
τωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατι-
κών Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων - Integrating 
Innovation and Promoting Cluster Organization in 
WOMen ENterprises».

14. Τον φάκελο, του σε εξέλιξη συγχρηματοδοτούμε-
νου έργου «ICON WOM-EN, Ενσωμάτωση Καινοτομίας, 
Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών 
Γυναικείων Επιχειρήσεων - Integrating Innovation and 
Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises».

15. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας που αποτελούν την ομάδα έργου με την 
ανωτέρω απόφαση, για να αντιμετωπίσουν τις αυξημέ-
νες υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση και υλοποίηση 
φυσικού αντικειμένου, οικονομική διαχείριση, σύνταξη 
αναφορών προόδου, εν γένει συντονισμό και οργάνω-
ση δραστηριοτήτων του έργου κ.τ.λ.) όσον αφορά την 
υλοποίησή του, εργάζονται και πέραν του κανονικού 
ωραρίου.

16. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισμό της ΠΔΕ ποσό 6.309,94 € (η υπ’ αρ. 486 υπ’ αρ. 
2977/608/05-01-2021 ΑΔΑ: 970Ρ7Λ6-8ΥΘ, απόφαση 
ανάληψης δέσμευσης πίστωσης) στον ΚΑΕ 01.071/ 
9919.01.1290, για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης αμοι-
βών κατηγορίας «Staff - Προσωπικό», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε την αμειβόμενη υπερω-
ριακή απογευματινή εργασία δύο (2) ατόμων προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση 
του έργου «ICON WOM-EN, Ενσωμάτωση Καινοτομίας, 
Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών 
Γυναικείων Επιχειρήσεων - Integrating Innovation and 
Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises» 
του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 
V 2014-2020», για την ομάδα έργου, σύμφωνα με το (13) 
σχετικό. Η μέγιστη υπερωριακή εργασία που δύναται 
να πραγματοποιηθεί από κάθε υπάλληλο ανέρχεται έως 
διακόσιες σαράντα (240) ώρες απογευματινές για το έτος 
2021 (με όριο τις εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο).

Η συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απα-
σχόλησης θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υπηρετούν οι υπάλληλοι 
που συγκροτούν την ομάδα έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 5  (6)

    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 

2021 για υπάλληλο του Δήμου Βύρωνα.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

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

της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176).

4. Την υπ’ αρ. 526/23204/23-09-2019 (Α.Δ.Α:ΨΥ6ΗΩ9Ε-
2ΓΟ) απόφαση του Δημάρχου με την οποία ορίσθηκε 
Ειδική Γραμματέας υπεύθυνη για την τήρηση των Πρα-
κτικών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπάλληλος του 
Δήμου, Στέργιου Αθανασία του κλάδου Δ.Ε Διοικητικού.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
(Β’ 96/2017 και Β’ 2274/2017), αποφασίζει:

Καθιερώνεται υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2021 έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, για την παρακάτω 
αναφερόμενη υπάλληλο του Δήμου Βύρωνα:

- Στεργίου Αθανασία του Παύλου, υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικό-
τητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, λόγω καθηκόντων 
πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βύρωνα, τα οποία ασκεί και πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας της

Η δαπάνη της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 
2021 στον ΚΑ: 10.6022.0003 (Συμμετοχή υπαλλήλου σε 
Δημοτικά Συμβούλια) με ποσό 1.200,00 €. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Βύρωνας, 8 Ιανουαρίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
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Αριθμ. ΔΦ10.1/977  (7)
    Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κων-

σταντίνου Βαρσαμίδη του Πέτρου, μέλους Δ.Ε.Π. 

Καθηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και κυρίως τις διατάξεις της 
υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4. Την Ειδική Έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Συντάγματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστη-
μίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοι-
πές διατάξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περ. α που επισυνάπτεται 
στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου 
(σελ. 775).

5. Την υπ’  αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

6. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 πράξη του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ (Β’ 2516) 
για αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των 
διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), 
του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής 
τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος.

7. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 απόφα-
ση (ορθή επανάληψη της πράξης) του Προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (Β’ 4244).

8. Την υπό στοιχεία Φ12/192264/Ζ2/5-12-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για 
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α’ 
βαθμίδας σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 1059).

9. Το από 07-12-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης με το οποίο εγκρίθηκε η 
από 02-04-2020 αίτηση του Κωνσταντίνου Βαρσαμίδη 
του Πέτρου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στις 07-12-2020 (αρ. πρωτ. 166235/
07-12-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκε-

κριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ’ της περ. β’ 
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

11. Τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΕ ΔΦ1.2/9863/2-7-2020, 
ΔΦ1.2/10997/16-7-2020, ΔΦ1.2/19548/4-12-2020 γνω-
μοδοτήσεις του νομικού συμβούλου του ΔΙΠΑΕ και την 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΕ ΔΦ1.2/177/7-1-2021 γνωμοδότηση 
του νομικού συμβούλου του ΔΙΠΑΕ περί έκδοσης πρά-
ξης για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
Κωνσταντίνου Βαρσαμίδη σε μόνιμη οργανική θέση της 
ίδιας βαθμίδας.

12. Tην υπό στοιχεία Φ.ΕΜΠ/14132/Ζ2/24-12-2018 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κωνστα-
ντίνου Βαρσαμίδη του Πέτρου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α’ βαθμίδας 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μό-
νιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την έκδοση 
της πράξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερ. ββ’ 
της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). 
Η υπαγωγή στο μισθολογικό καθεστώς μέλους ΔΕΠ Πα-
νεπιστημίου λαμβάνει χώρα από την ημερομηνία έκδο-
σης της παρούσας πράξης, σύμφωνα με την περ. γ) της 
παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ  ΣΗΣ
Ι

Aριθμ. 229  (8)
    Έγκριση αποζημίωσης για εργασία για το έτος 

2021 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου του προσωπικού φύλαξης που υπηρετεί στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο) 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (ΙΔΟΧ). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 358/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-

σιών Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α΄ 240), όπως ισχύει μέχρι 
σήμερα.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία Φ1/375/
Β1/696/24.11.2000 απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» 
(Β΄ 1525).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγειας’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει σήμερα.
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4. Το άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει σήμερα.

5. Την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 
(ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό 
των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων 
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».

6. Την υπό στοιχεία 67227/Β2/03-06-2020 (ΑΔΑ: 
678Δ46ΜΤΛΗ-ΜΩ9) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη 
υποχρέωσης για τα έτη 2020 και 2021 σε βάρος της πί-
στωσης του ΚΑΕ 0219 «Βασικός μισθός υπαλλήλων και 
εργατών (υπηρεσίες φύλαξης)» του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7. Την υπ’ αρ.12985/05-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΖΨΨ469Β7Γ-
ΝΨ2) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
«Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομι-
κού έτους 2021, για δαπάνη φύλαξης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης».

8. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, περί εκλογής Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 45.500,00 ευρώ (Ρέθυμνο 10.500,00€ και 
Ηράκλειο 35.000,00€) για το έτος 2021 η οποία θα κα-
λυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 
0263 του έτους 2021, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας για το έτος 2021 
έως 31/12/2021 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του προσωπικού φύλαξης που υπηρετεί στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης 
που προκύπτουν στις Πανεπιστημιουπόλεις Γάλλου- Ρέ-
θυμνο, Βουτών και Λεωφ. Κνωσού - Ηράκλειο από την 
επί 24ώρου βάσεως λειτουργία του ιδρύματος.

Οι ώρες απασχόλησης θα ορίζονται ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα παρουσιάζονται για την επί 24ώρου βά-
σεως λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο 
και Ηράκλειο, ο δε συνολικός αριθμός τους δεν θα υπερ-
βεί τις 20.680 ώρες (Ρέθυμνο 4.680 και Ηράκλειο 16.000) 
για το έτος 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Αριθμ. απόφ. 68  (9)
    Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2021 στον 

Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 

Σχοινά.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΙΝΑ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την πεδ.ιδ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου 

Β του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σύμφωνα με την οποία στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των 
Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 

2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) πρώτου και δευτέρου 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/ 
2015 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176) 
και ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗΠΟ7. 

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015 
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δη-
μοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
παρών θέμα «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2021 στον ΤΟΕΒ 
Σχοινά» και ιδίως το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσια-
κές  ανάγκες στον Οργανισμό, πέρα από την αρδευτική 
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση, υπάρχουν και καθόλο το έτος. 

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι πό-
ροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων») και μετά από διαλογική 
συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει: 

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός 
του 2021, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, 
όπως ισχύει. Συγκεκριμένα για το Α΄ εξάμηνο του 2021 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 100 ώρες κατ’ 
ανώτατο όριο για τον ένα (1) τακτικό υπάλληλο του Ορ-
γανισμού, και και για το Β΄ εξάμηνο του 2021 απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες κατ’ ανώτατο 
όριο για τον ένα (1) τακτικό υπάλληλο του Οργανισμού, 
σύνολο 220 ώρες συνολικά, κατ’ ανώτατο όριο. 

β) Αρμόδιο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 
υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού και για την παρακολούθηση της υλοποίη-
σης εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2021 το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σχοινάς, 31 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

      Στην υπό στοιχεία οικ. 1683/45/14.1.2021 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 112) με θέμα 
«Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης 
επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» διορθώνεται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου: 

από το εσφαλμένο: «Αριθμ. οικ. 1683/45»,
στο ορθό: «Αριθμ. οικ. 1638/45». 

 (Από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).  

Ι

(11)

  Στην υπό στοιχεία Φ.8792/2020/0001121/11.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄6024),στην σελίδα 69962,στη 
β΄στήλη,στον 15ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται το 
όνομα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 

από το εσφαλμένο:  «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΟΥΚΑ», 
στο ορθό:  «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ».  

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    

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