
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεο-
δομίας του Δήμου Ιωαννιτών για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ/14581/Α36/30.08.2021 κοινή απόφαση των 
Yπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 4028).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./201/18239 (1)
   Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 «Πει-
θαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
10 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 84/2019 

«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 42/30.9.2020 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού προ-
σλήψεων έτους 2021», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 25/23.6.2021 όμοια απόφαση.

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/118965/Z2/22.9.2021 
έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου ως μέλους ΔΕΠ, στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 104669 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τακτικών 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών για το Β’ εξά-

μηνο του έτους 2021. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, της παρ. 2 του άρθρου 
48, της παρ. 3 του άρθρου 49 και των άρθρων 171 και 
176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143).

5. Τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 79 του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

6. Την υπ’ αρ. 2/37190/0026/2001 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β΄ 915).

7. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ιωαννιτών (Β΄ 2138/2011).
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη για υπερωριακή εργασία 

κατά το έτος 2021 έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Δήμου Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στον Κ.Α 
40.6012.002, ποσό 3.000,00 € για το τακτικό προσωπικό 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του 
Δήμου Ιωαννιτών.

9. Το υπ’ αρ. 92849/14.9.21 αίτημα της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας προς τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για χορήγηση βεβαίωσης 
ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2021 και την υπ’ αρ. 96219/21.09.21 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί εξασφαλισμέ-
νης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννι-
τών για το οικονομικό έτος 2021.

10. Την αναγκαιότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι 
αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν λόγω έκτακτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το Β’ Εξάμηνο 
του 2021 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδο-
μίας, με το μειωμένο προσωπικό που διαθέτει, λόγω συ-
νταξιοδότησης υπαλλήλων και μετατάξεων υπαλλήλων 
σε άλλους φορείς, σε συνδυασμό με την απαγόρευση 
προσλήψεων, τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες και το γεγονός ότι η ενασχόληση 
όλων των τμημάτων της υπηρεσίας παρουσιάζει συνε-
χιζόμενη αύξηση είτε λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στην υπηρεσία με νόμους του κράτους είτε λόγω των 
υποθέσεων που προκύπτουν και καλούνται να διεκπε-
ραιώσουν τα αντίστοιχα τμήματα, σε συνδυασμό με την 
εκ του νόμου υποχρέωση εξυπηρέτησης αναγκών σε 
όλον τον Νομό Ιωαννίνων, πλην του Δήμου Κόνιτσας, 
αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα έως και 
31-12-2021 υπερωριακή απογευματινή εργασία για τους 
τακτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών, με αμοιβή, έως 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για τον καθένα, υπερωριακής 
απασχόλησης, ως ακολούθως:

Για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ του έτους 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

(έως ώρα 22.00)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΩΡΕΣ

4 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4x120 (480)

1 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) 1x120 (120)

2 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2x120 (240)

4 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4x120(480)

1 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1x120 (120)

1 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1x120 (120)

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ 1x120 (120)

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1x120 (120)

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1x120 (120)

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2x120 (240)

1 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1x120 (120)

1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1x120 (120)

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1x120 (120)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 62571Τεύχος B’ 4741/13.10.2021

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΗΛ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1x120 (120)

1 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1x120 (120)

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1x120 (120)

1 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1x120 (120)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (έως ώρα 

22.00) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΩΡΕΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1x120 (120)

2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2x120 (240)

2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Ρητά δηλώνεται ότι οι καθ’ υπέρβαση ώρες δεν θα ξεπερνούν ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο τις 120 ώρες για 
απογευματινή εργασία.

4. Ο αριθμός των ωρών των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων Τμημάτων θα βεβαιώνεται από τον Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

5. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
του Δήμου Ιωαννιτών, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία 
(1) Τοπική Εφημερίδα του Νομού Ιωαννίνων.

  Ιωάννινα, 12 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ   
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
 Στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36/30.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 4028) απαλείφονται στη σελίδα 53984, οι γραμμές 16 έως και 20 και συγκεκριμένα:

«Με την υποβολή της αίτησης οι αιτούντες αιτούνται επιπλέον: α) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) την υποβολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φορολογικών 
στοιχείων του αιτούντα και β) από την εταιρεία παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος την υποβολή προς την αρμόδια 
υπηρεσία αντιγράφου πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού.». 

 (Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)   
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*02047411310210004*

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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