
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία ενημέρωσης και τήρησης των θεσμο-
θετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του ευ-
ρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €)
με Φ.Π.Α. , του ιδιώτη «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ» προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς του Πυρονόμου 
(15445) Μπάκα Εμμανουήλ και του Υπαρχστη (20253) 
Στίγκα Σταύρου προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ 
(2.828,00 €) με Φ.Π.Α. , της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕ-
ΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εκατό ευρώ (100,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., του Δήμου 
« ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΡΕΝΤΗ » προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €) με 
Φ.Π.Α., από την «ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ-
ΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ » προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

7 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι 
λεπτών (595,20 €) με Φ.Π.Α. , του ιδιώτη «Δημη-
τρόπουλου Δημητρίου» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

8 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας τετρακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα τεσ-
σάρων λεπτών (409,34 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 
«EL PACK A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

9 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 
(24.800,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

10 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε 
ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (36.435,24 €)
με Φ.Π.Α., που προσφέρονται από την εταιρεία «ΠΑ-
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (ΠΑ-
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.)» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

11 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) με 
Φ.Π.Α., που προσφέρονται από την εταιρεία «ΙΟΥ-
ΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

12 Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, για τέσσερις (04) υπαλ-
λήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) του Κέντρου Εκπαιδεύ-
σεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών Ν.Π.Δ.Δ., έως 
30.09.2021.

13 Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, για οκτώ (08) υπαλλή-
λους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) του Κέντρου Εκπαιδεύ-
σεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών Ν.Π.Δ.Δ., έως 
30.09.2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 15377 ΕΞ 2021 (1)
Διαδικασία ενημέρωσης και τήρησης των θεσμο-
θετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του ευ-
ρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
i. του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 60) και, ιδίως, την παρ. 7 του άρ-
θρου 9,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ii. του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 92),

iii. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 
«Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (Α’ 98) και την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

iv. του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3),

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

vi. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

vii. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

viii. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’  160).

2. Την υπ’ αρ. 1034/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο 
Στύλιο» (Β’ 22).

3. Την υπ’ αρ. 35/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

4. Την υπ’ αρ. 50743/2017 κοινή υπουργική απόφαση 
«Αναθεώρηση Εθνικού Καταλόγου Περιοχών του Ευ-
ρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (Β’ 4432), 
όπως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/48501/938/19.05.2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπό στοιχεία 12722 ΕΞ 2021/27-4-2021 εισήγη-
ση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της αρμόδιας Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

7. Την υπ’ αρ. 133/5/01.04.2021 απόφαση του N.Π.Δ.Δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία 
ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων 
του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού 
δικτύου «Natura2000», καθώς και κάθε άλλη σχετική με 
την ως άνω διαδικασία λεπτομέρεια.

Άρθρο 2.
Αρμοδιότητα Τήρησης και Ενημέρωσης
των ορίων EZΔ (Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης) και 
ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας)
σε βάση γεωχωρικών δεδομένων

1. Η ενημέρωση και η τήρηση των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, 

σε εθνικό επίπεδο, ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δια-
χείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Τα ως άνω όρια τηρούνται σε κεντρική βάση γεω-
χωρικών δεδομένων από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

3. Σε περίπτωση αναθεώρησης του εθνικού καταλόγου 
του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000» ή 
επικαιροποίησης των ως άνω ορίων βάσει των ενιαίων 
χαρτογραφικών υποβάρθρων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 
της παρούσας, τα όρια των ΕΖΔ και ΖΕΠ ενημερώνονται 
στην υπό παρ. 2 βάση γεωχωρικών δεδομένων από το 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Άρθρο 3.
Ενημέρωση των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ
στην κεντρική βάση γεωχωρικών δεδομένων
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

1. Σε περίπτωση αναθεώρησης του εθνικού καταλόγου 
του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000» με 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ενημερώνει τα 
όρια των ΕΖΔ και ΖΕΠ στην κεντρική βάση γεωχωρικών 
δεδομένων και στη διαδικτυακή πλατφόρμα αυτού. Για 
την έκδοση της ως άνω Απόφασης, λαμβάνονται υπόψη 
υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ως 
προς την ορθότητα της αποτύπωσης των προς αναθε-
ώρηση ορίων του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού 
οικολογικού δικτύου «Νatura 2000». Προς αυτό το σκο-
πό, η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αποστέλλει τα προς αναθεώρηση δεδομένα, 
γεωαναφερμένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Ανα-
φοράς (ΕΓΣΑ ’87) και σε μορφή διανυσματικού αρχείου, 
σύμφωνα με το πρότυπο «shapefile», στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

2. Για την ως άνω ενημέρωση των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, 
η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αποστέλλει τα αναθεωρηθέντα δεδομένα στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», γεωαναφερμένα 
στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) 
και σε μορφή διανυσματικού αρχείου, σύμφωνα με το 
πρότυπο «shapefile».

Άρθρο 4.
Επικαιροποίηση των θεσμοθετημένων ορίων
του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού
οικολογικού δικτύου «Natura2000»

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ελέγχει 
την ορθότητα της γεωγραφικής αποτύπωσης των θε-
σμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του ευρω-
παϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000» και επικαι-
ροποιεί αυτά, επί τη βάσει των ενιαίων χαρτογραφικών 
υποβάθρων του.
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2. Σε περίπτωση ασυμβατότητας της γεωγραφικής 
αποτύπωσης των ως ανω θεσμοθετημένων ορίων με τα 
ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», το τελευταίο αποστέλλει στη Γενική 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα προς επικαιροποίηση 
δεδομένα, γεωαναφερμένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύ-
στημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) και σε μορφή διανυσματικού 
αρχείου, σύμφωνα με το πρότυπο «shapefile».

3. Κατόπιν αξιολόγησης των υπό παρ. 2 δεδομένων, ο 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
αποστέλλει στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 
τα θεσμοθετημένα όρια του εθνικού καταλόγου του ευ-
ρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura2000» προς επι-
καιροποίηση. Τα επικαιροποιημένα όρια αποστέλλονται, 
στην τελικώς εγκριθείσα μορφή τους, από την παραπάνω 
Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 
και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

4. Σε συνέχεια της ως άνω διαδικασίας και των υπό 
παρ. 3 δεδομένων, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ» επικαιροποιεί τα θεσμοθετημένα όρια στην 
κεντρική βάση γεωχωρικών δεδομένων του και στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα αυτού.

5. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» παρέχει 
υπηρεσίες πρόσβασης και θέασης των υλοποιούμενων 
μεταβολών επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων 
του στη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Άρθρο 5.
Υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στο πλαίσιο της διαδικασίας 
τήρησης και ενημέρωσης των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» υποχρεού-
ται σε:

1. Τήρηση των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ σε κεντρική ψηφι-
ακή βάση γεωχωρικών δεδομένων,

2. ανάπτυξη κατάλληλης διαδικτυακής πλατφόρμας, 
σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, όπου θα αναρτώνται ηλε-
κτρονικά και θα παρέχονται ελεύθερα, σε κάθε ενδια-
φερόμενο, τα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στα 
εξωτερικά όρια ΕΖΔ και ΖΕΠ και η δυνατότητα υποβολής 
αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού της παρ. 8 του άρ-
θρου 9 του ν. 3937/2011, όπως ισχύει,

3. υποστήριξη και εξασφάλιση της απρόσκοπτης και 
αποδοτικής λειτουργίας της ανωτέρω διαδικτυακής 
πλατφόρμας και των απαραίτητων συστημάτων πλη-
ροφορικής και προσαρμογή των λειτουργιών της ίδιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας, για την ενσωμάτωση και δη-
μοσιοποίηση επικαιροποιημένων γεωχωρικών δεδομέ-
νων και την υλοποίηση μεταβολών κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 6.
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 21 Μαΐου 2021

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος Ψηφιακής
και Ενέργειας Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

Ι

  (2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €)

με Φ.Π.Α. , του ιδιώτη «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 55861 Φ.804.22/23-09-2020 από-
φαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχο-
λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), 
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς 
και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/202020, γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς εκτιμώμενης αξίας εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €) με Φ.Π.Α., του 
ιδιώτη «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα που αφορά ένα (01) μη επανδρωμένο αεροσκάφος 
(Drone), για την κάλυψη των αναγκών της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

  Ο Αρχηγός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 
Ι

(3)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς του Πυρονό-

μου (15445) Μπάκα Εμμανουήλ και του Υπαρ-

χστη (20253) Στίγκα Σταύρου προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 52483 Φ.804.22/21-10-2020 από-
φαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχο-
λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), 
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς 
και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα, του Πυρονόμου (15445) Μπάκα Εμμανουήλ που 
αφορά έναν (01) διασωστικό σκύλο και του Υπαρχστη 
(20253) Στίγκα Σταύρου που αφορά έναν (01) διασωστι-
κό σκύλο, για την κάλυψη των αναγκών της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. 

 Ο Αρχηγός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 
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(4)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ 

(2.828,00 €) με Φ.Π.Α. , της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕ-

ΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 21366 Φ.804.22/14-04-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συ-
μπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρε-
άς εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι 
οχτώ ευρώ (2.828,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ 
ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα που 
αφορά ελαστικά επίσωτρα.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 
Ι

(5)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας εκατό ευρώ (100,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., του Δή-

μου « ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΡΕΝΤΗ » προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.   

Με την υπό στοιχεία 5385 Φ.804.22/01-02-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συ-
μπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/202020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς εκτιμώμενης αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) χωρίς 
Φ.Π.Α., του Δήμου «ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΡΕΝΤΗ» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα που αφορά παροχή υπηρεσιών.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 
Ι

(6)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €) με 

Φ.Π.Α., από την «ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ-

ΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ » προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 22362/Φ.804.22/20-04-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συ-
μπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρ-
θρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς, από την «ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, εκτιμώμε-

νης αξίας εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €) με 
Φ.Π.Α., που αφορά ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 
Ι

(7)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λε-

πτών (595,20 €) με Φ.Π.Α. , του ιδιώτη «Δημητρό-

πουλου Δημητρίου» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 20408 Φ.804.22/16-04-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συ-
μπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρ-
θρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων ενενήντα πέντε 
ευρώ και είκοσι λεπτών (595,20 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη 
«Δημητρόπουλου Δημήτριου» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα που αφορά ελαστικά επίσωτρα, για την κάλυψη 
των αναγκών της Π.Υ. Λιτοχώρου.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 
Ι

(8)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τετρακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα τεσσά-

ρων λεπτών (409,34 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 

«EL PACK A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 65987 Φ.804.22/04-11-2020 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοι-
νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 
του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς 
εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα 
τεσσάρων λεπτών (409,34 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «EL 
PACK A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα που αφορά είδη 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 
Ι

(9)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 

(24.800,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.    

Με την υπ’ αρ. 23146 Φ.804.22/20-04-2021 απόφαση 
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του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητής Υποστήριξης του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποι-
ήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) με Φ.Π.Α., της 
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς το Πυρο-
σβεστικό Σώμα που αφορά Μέσα Ατομικής Προστασίας. 

 Ο Προϊστάμενος Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΙΩΝΗΣ

Ι

(10)

    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε 

ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (36.435,24 €)

με Φ.Π.Α., που προσφέρονται από την εταιρεία 

«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ 

(ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.)» προς το Πυροσβεστι-

κό Σώμα.  

 Με την υπό στοιχεία 18537 Φ.804.22/02-04-2021 από-
φαση του Επιτελάρχη του Αρχηγείου του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθη-
κε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 του
ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς εκτι-
μώμενης αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (36.435,24 €) με 
Φ.Π.Α., που προσφέρονται από την εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑ-
ΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Σ.)» προς το Πυροσβεστικό Σώμα, που αφορά ατο-
μικό διασωστικό εξοπλισμό, για την κάλυψη των ανα-
γκών της Π.Υ. Λιτοχώρου και της Π.Υ. Κατερίνης.

Ο Επιτελάρχης

ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ

Ι

(11)

    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) με 

Φ.Π.Α., που προσφέρονται από την εταιρεία «ΙΟΥ-

ΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣ-

ΤΗΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.  

 Με την υπό στοιχεία 20985 Φ.804.22/20-04-2021 από-

φαση του Επιτελάρχη του Αρχηγείου του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθη-
κε και ισχύει, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 του
ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς εκτι-
μώμενης αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €)
με Φ.Π.Α., που προσφέρονται από την εταιρεία «ΙΟΥΛΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα, που αφορά τεχνική έκθε-
ση και εργασία, για την κάλυψη των αναγκών της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας. 

Ο Επιτελάρχης

ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 19 (12)
    Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-

χτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας, για τέσσερις (04) υπαλ-

λήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-

σμένου Χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) του Κέντρου Εκπαιδεύ-

σεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών Ν.Π.Δ.Δ., έως 

30.09.2021.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, ΚΕΑΤ -(Ν.Π.Δ.Δ.)

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- Του π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την 

επωνυμία "Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως 
Τυφλών" και εγκρίσεως Οργανισμού αυτού και τις τρο-
ποποιήσεις αυτού» (Α΄ 74).

- Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του
άρθρου 15 του ν. 3454.

- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα "Διαύγεια"και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

-Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

- Της παρ. 2 του κεφ. ΣΤ’ του άρθρου 44 του ν. 3918/ 
2011 «Διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 31).

- Της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
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Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσω-
ση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις (Α’ 41), 
όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 56 του 
ν. 4075/2012 (Α’ 89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ - ΤΕΑΜ και λοιπές διατάξεις».

- Του 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).

- Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Πα-
ροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κε-
φαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) - ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7».

- Της υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυ-
ριακών κι εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β΄ 17).

- Της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 «Μεταρ-
ρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιο-
δοτικών ρυθμίσεων το ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 38).

- Την υπ’ αρ. 312/17/02-03-2021 απόφαση «Έγκριση 
προϋπολογισμού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Απο-
καταστάσεως Τυφλών Κ.Ε.Α.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) του οικονομι-
κού έτους 2021 από το Υπουργείο Εργασίας με ΑΔΑ: 
6ΟΓ146ΜΤΛΚ-84Π.

- Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου της από 
14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου («Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-
πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», Α΄ 55).

- Την υπ’ αρ. 10714/588/14.03.2020 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143).

- To γεγονός ότι από την υπ’ αρ. 12549/4426/16-03-2020 
κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.

- Την υπ’  αρ. 643/17-03-2020 ανακοίνωση  - πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Α.Τ. (Α.Δ.Α.: 
Ψ94Ρ469ΗΜΕ-1ΕΨ).

- Το υπ’ αρ. 702/24-3-2020 πρακτικό τριμελούς επιτρο-
πής για πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού 
τεσσάρων ατόμων τριών (3) ΔΕ Φροντιστών ή Επιμελη-
τών Πρόνοιας και ενός/μίας (1) ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 
με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. για έξι (6) μήνες» (από 1/04/2020 έως 
30/09/2020).

- Το άρθρο 34 του ν. 4722/15.09.2020 «Παράταση συμ-
βάσεων εργασίας έκτακτου επικουρικού προσωπικού σε 
προνοιακούς φορείς».

-Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 734/29-09-2020 
τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. με θέμα Ε.Η.Δ. 1ο «Ενημέρω-
ση Δ.Σ. σχετικά με την αυτοδίκαιη αναένωση των συμβά-
σεων του έκτακτου επικουρικού προσωπικού.

- Το άρθρο 109 του ν. 4790/31.03.2021 «Παράταση 
συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προ-
νοιακούς φορείς».

- Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 748/31-03-2021 
έκτακτης Συνεδρίασης ΔΣ με θέμα 2ο «Έγκριση αυτοδί-
καιης ανανέωσης των συμβάσεων του έκτακτου επικου-
ρικού προσωπικού που εργάζεται στο Κ.Ε.Α.Τ., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4790».

- Το γεγονός ότι, στην Περιφερειακή Διεύθυνση του 
ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί οικοτροφείο σε 
24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, δημιουργεί 
την ανάγκη απασχόλησης των εργαζόμενων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι οποίοι 
καλύπτουν τις βάρδιες που δεν μπορούν να καλυφθούν 
από το υπάρχον προσωπικό του ΚΕΑΤ, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους.

- την υπ’ αρ. 708/1.4.2021 εισήγηση της Διευθύντριας 
ΚΕΑΤ, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-
χτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, τεσσάρων (4) Ι.Δ.Ο.Χ υπαλλήλων του Κ.Ε.Α.Τ., 
έως 30/09/2021, για 300 (τριακόσιες) ώρες εργασία κατά 
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και 450 (τετρακόσιες πε-
νήντα) ώρες για Νυχτερινή Εργασία, για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου.

 ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμός 

υπαλλήλων 

Κυριακές και 

εξαιρέσιμες 

ημέρες

Αριθμός 

υπαλλήλων 

σε νυχτερινή 

εργασία

ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ
3 3

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 1 -

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4 3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 3 00  450

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.125,00 1.125,00

2. Την έγκριση της προκαλούμενης δαπάνης δ ύο χι-
λιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00 €). Η εν λόγω 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομι-
κού έτους 2021 (ΚΑΕ 0263.00).

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 21 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος 

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 20 (13)
    Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-

χτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας, για οκτώ (08) υπαλλή-

λους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-

σμένου Χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) του Κέντρου Εκπαιδεύ-

σεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών Ν.Π.Δ.Δ., έως 

30.09.2021.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ Κ.Ε.Α.Τ. - (Ν.Π.Δ.Δ.)

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- Του π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την 

επωνυμία "Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως 
Τυφλών" και εγκρίσεως Οργανισμού αυτού και τις τρο-
ποποιήσεις αυτού» (Α΄ 74).

- Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του 
άρθρου 15 του ν. 3454.

- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τιών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα "Διαύγεια"και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

- Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

- Της παρ. 2 του κεφ. ΣΤ’ του άρθρου 44 του ν. 3918/ 
2011 «Διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 31).

- Της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 « Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσω-
ση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), 
όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 56 του 
ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ  - 
ΤΕΑΜ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 89).

- Του 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).

- Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Πα-
ροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κε-
φαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) - ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ- ΠΟ7».

- Την υπό στοιχεία Δ9/οικ.36874/10186/2015 απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών περί «Πρόσλη-
ψης επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Εκπαίδευσης 
και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) (Β΄ 1765).

- Την υπό στοιχεία Δ9/22550/6152/01-7-2015 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «Κατανομής επικουρικού 
προσωπικού (19) θέσεων στο Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

- Το υπ’ αρ. 13636/646/21-05-2015 (ΑΔΑ: 75ΟΥ465 
Θ1Ω-ΞΘΔ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «’Έγκριση ανά-
ληψης υποχρέωσης».

- Της υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 υπουργικής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογη-
τικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών κι εξαιρέσιμων ημερών εργασία» 
(Β΄ 17).

- Της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) 
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης 
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση 
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων τον ν. 4387/2016 και άλ-
λες διατάξεις».

- Του άρθρου 57 - Παράταση συμβάσεων επικουρι-
κού προσωπικού - ν. 4488/13-09-2017 «συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα 
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

- Του άρθρου 8 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22).
- Το άρθρο 53 - Θέματα προσωπικού νομικών προσώ-

πων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης - ν. 4520/22-02-2018 (Α’ 30).

- Το άρθρο 35 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204).
- Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
- Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235).
- Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48),

το οποίο αναφέρει ότι: «Η παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται και το άρθρο 35 
διαμορφώνεται ως εξής: 2. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου προ-
σωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση 
του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων 
διοριστέων της υπ’ αρ. 7Κ/2019 προκήρυξης του Ανώτα-
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42). Αν οι 
οικείοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις προσλή-
ψεις της παρ. 1 έχουν καταρτιστεί πριν από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος, οι συμβάσεις εργασίας του έκτακτου 
προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται 
σε ισχύ κατά το διάστημα μεταξύ της κατάρτισης των 
ανωτέρω πινάκων και της ανάληψης υπηρεσίας από τους 
υπαλλήλους που περιλαμβάνονται σε αυτούς».

- Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 748/31-03-2021 
έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. με θέμα 1ο «Έγκριση αυτο-
δίκαιης ανανέωσης των συμβάσεων του επικουρικού 
προσωπικού που εργάζεται στο Κ.Ε.Α.Τ., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4790/31.03.2021».
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- Την υπ’ αρ. 312/17/02-03-2021 «Έγκριση προϋπολο-
γισμού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως 
Τυφλών Κ.Ε.Α.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) του οικονομικού έτους 2021 
από το Υπουργείο Εργασίας με ΑΔΑ: 6ΟΓ146ΜΤΛΚ-84Π.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη:
- Το ότι, στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, λει-

τουργεί οικοτροφείο σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, για περίπου 250 ημέρες το χρόνο συνολικά 
(από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο, εκτός από τις ημέρες των 
διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα). Λόγω της 
απουσίας του απαιτούμενου προσωπικού, οι εργαζό-
μενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου καλύπτουν τις βάρδιες που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από το υπάρχον προσωπικό του ΚΕΑΤ, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους.

- Το γεγονός ότι, στην Περιφερειακή Διεύθυνση του 
ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί οικοτροφείο σε 
24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα δημιουργεί 
την ανάγκη απασχόλησης των εργαζόμενων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι οποίοι 
καλύπτουν τις βάρδιες που δεν μπορούν να καλυφθούν 
από το υπάρχον προσωπικό του ΚΕΑΤ, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους:

- Την υπ’ αρ. 709/1.4.2021 εισήγηση της Διευθύντριας 
ΚΕΑΤ, αποφασίζουμε:

Α) Την έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, οκτώ (8) Ι.Δ.Ο.Χ υπαλλήλων του Κ.Ε.Α.Τ., 

έως 30/09/2021, για 600 (εξακόσιες) ώρες εργασία κατά 
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και 900 (εννιακόσιες) ώρες 
για Νυχτερινή Εργασία, για την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Κέντρου.

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμός 

υπαλλήλων 

Κυριακές και 

εξαιρέσιμες 

η μέρες

Αριθμός 

υπαλλήλων 

σε νυχτερινή 

εργασία

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ 5 5

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 3 -

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8 5

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6 00  900

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 00,00  2.000,00

Β) Την έγκριση της προκαλούμενης δαπάνης τεσσά-
ρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €). Η εν λόγω δαπάνη εί-
ναι εντός των ορίων του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΚΕΑΤ οικονομικού έτους 2021 και θα επιβαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου 
ότι έχει προβλεφθεί σ’ αυτόν πίστωση ύψους 4.000,00 
στον ΚΑΕ 0263.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Καλλιθέα, 21 Μαΐου 2021

Η Διοικητής

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023890706210008*
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