
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.9.2020 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη 2ου 
κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων 
θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού 
αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 4447).

2 Καθορισμός πάγιου μηνιαίου (κατ’ αποκοπή) 
χορηγήματος για την κάλυψη των δαπανών συ-
ντήρησης (διατροφής, διαμονής, τακτικής εκπαί-
δευσης) των αστυνομικών σκύλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας για το οικονομικό έτος 2023.

3 Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστο-
ποίηση και επαλήθευση από τους ενεχυροδα-
νειστές και αργυραμοιβούς της ταυτότητας των 
πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομι-
κών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την 
εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του 
ν. 4557/2018.

4 Εκχώρηση περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογρα-
φής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης σε 
ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτού.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζο-
μένων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/86623/1295 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/

93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη 2ου 

κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημά-

των θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσι-

κού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 4447). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
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Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

6. Το ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
“Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61).

7. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

8. Tον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Το άρθρο 28 του ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οι-
κονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών 
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 234).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ΄ αρ. 1083/2006».

13. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο ’’Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

14. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45).

15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Τομέα Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπό στοι-
χεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

16. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 
C (2014) 10160 final/18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) 
που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙ-
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020».

17. Την υπό στοιχεία οικ 9665/08.09.2017 (ΑΔΑ: 
7ΧΞ2465ΧΙ8-ΠΡΧ) απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5009562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

18. Την υπό στοιχεία Φ.14/02/184780/899/18.12.2017 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σχετικά με την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάστα-
ση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα 
φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Β’ 4588).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/
30.09.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Προκήρυξη του 2ου κύκλου της Δράσης  “Αντι-
κατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συ-
στήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες”  που θα υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 4447).

20. Την υπ’ αρ. 184772/898/18.12.2017 απόφαση υλο-
ποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Αντικατάσταση 
υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συ-
στήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια 
Αττικής» της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009562.

21. Την υπ’ αρ. 184771/897/18.12.2017 απόφαση υλο-
ποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δημοσιότητα» 
της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009562.

22. Το υπ’ αρ. 270194298/15.06.2022 (υπό στοιχεία  
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61347/851/15.06.2022) αίτημα της ΕΔΑ 
Αττικής Μ.Α.Ε. για παράταση διάρκειας υλοποίησης της 
δράσης και προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.

23. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης ρύθμισης της 
διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών της υπό στοιχείο 
19 Προκήρυξης για τη διευκόλυνση των αιτούντων.
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24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/68617/1532/5.7.2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκριθεί με την υπό στοι-
χείο 17 του σκεπτικού απόφαση ένταξης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.09.2020 (στοιχείο 19 ανωτέρω) απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με 
την Προκήρυξη του 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατά-
σταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήμα-
τα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

Α) Στο τέλος της παρ. 5.1 του άρθρου 5 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Για αιτήσεις επιχορήγησης που δεν πληρούν τα κρι-
τήρια της παραγράφου 8.1 του άρθρου 8 της παρούσας 
δίδεται προθεσμία μέχρι τις 30.09.2022, προκειμένου 
να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον δεν 
έχουν προσκομισθεί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 
οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται.».

Β) Αντικαθίσταται η ημερομηνία της 28ης Ιανουαρίου 
2022 που έχει τεθεί στην παρ. 5.2 του άρθρου 5 από 
την ημερομηνία της 2ης Φεβρουαρίου 2022, για όλες 
τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής 
εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως 
και την 30η Δεκεμβρίου 2021.

Γ) Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5.2 του άρθρου 5 
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«15 Δεκεμβρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου 
η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε 
χώρα από την 1η Ιουλίου 2022 έως και την 15η Νοεμ-
βρίου 2022.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.09.2020 (Β’ 4447) απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 8002/1/560-α’ (2)
Καθορισμός πάγιου μηνιαίου (κατ’ αποκοπή) 

χορηγήματος για την κάλυψη των δαπανών συ-

ντήρησης (διατροφής, διαμονής, τακτικής εκπαί-

δευσης) των αστυνομικών σκύλων της Ελληνικής 

Αστυνομίας για το οικονομικό έτος 2023.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
  Τις διατάξεις:
α. Της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152).

β. Τις υποπαρ. α’ και β’ της παρ. 10 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).

γ. Του στοιχείου ιβ’ του άρθρου 20, της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις των παρ. 3 και 23 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α’ 129).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 500/1989 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας εκπαιδευτών και 
συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές 
και τους εκπαιδευτές τους» (Α’ 214) όπως τροποποιήθη-
καν με τις διατάξεις του π.δ. 6/2011 (Α’ 13).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ. Του 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).

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 121) και του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

θ. Της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

ι. Της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ια. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ιβ. Της υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.05.2012 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ 
αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημο-
σίων υπηρεσιών» (Β’ 1741).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/51-α’ από 28.06.2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του λο-
γαριασμού 2410988001 των Π/Υ εξόδων των Ειδικών 
Φορέων του πίνακα Α’ και πίνακα Β’ των υπ’ αρ. 8045/8/1 
και 8045/8/1-α από 30.03.2020 (Β’ 1206) αποφάσεων 
Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για 
το οικονομικό έτος 2023, ύψους 608.544,00€, η οποία 
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είναι εντός των δεσμευτικών ορίων του Μ.Π.Δ.Σ. 2022-
2025 (ΑΔΑ:ΩΥΛΓΗ-5ΜΓ), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
1. Το πάγιο μηνιαίο (κατ’ αποκοπή) χορήγημα που 

χορηγείται για την κάλυψη των δαπανών τακτικής εκ-
παίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των 
αστυνομικών σκύλων των Ειδικών Φορέων του πίνακα 
Α’ και πίνακα Β’ που μνημονεύονται στις υπ’ αρ. 8045/8/1 
και 8045/8/1-α από 30.3.2020 αποφάσεις Υπουργού και 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1206), στους 
οποίους έχουν κατανεμηθεί αστυνομικοί σκύλοι για το 
οικονομικό έτος 2023, καθορίζεται σε διακόσια έντεκα 
ευρώ και τριάντα λεπτά (211,30€).

2. Η πληρωμή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος πραγ-
ματοποιείται με τακτικά χρηματικά εντάλματα, που 
εκδίδονται από τη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης 
και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ στο όνομα των 
δικαιούχων - προϊσταμένων (δημόσιοι υπόλογοι) των 
Διαχειρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στις οποίες 
υπάγονται διαχειριστικά οι αστυνομικές υπηρεσίες, 
στις οποίες έχουν κατανεμηθεί οι αστυνομικοί σκύλοι 
με την υποβολή προς τη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθά-
ρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ των κάτωθι 
δικαιολογητικών:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανά-
ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

β. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντί-
τυπα που περιλαμβάνει:

αα) Το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Α.Λ.Ε.,
ββ) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου 

βαρύνει η δαπάνη,
γγ) την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγείται 

το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα,
δδ) τα στοιχεία του δικαιούχου - Διαχειριστή {ονομα-

τεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ},

εε) την αιτία, χρονική περίοδο, στστ) το πληρωτέο 
ποσό και ζζ) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

γ. Απόφαση καθορισμού του χορηγήματος.
δ. Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία έχει κατανεμη-

θεί ο αστυνομικός σκύλος, στην οποία να βεβαιώνεται 
ότι ο σκύλος είναι υγιής και βρίσκεται εν ζωή, καθώς και 
το όνομα του συνοδού-χειριστή του.

3. Το κατ’ αποκοπή χορήγημα δεν αποτελεί έσοδο των 
Διαχειριστών, ούτε οι ίδιοι είναι οφειλέτες της κύριας 
απαίτησης, αλλά ενεργούν ως τρίτα πρόσωπα για λογα-
ριασμό της υπηρεσίας.

4. Στο πάγιο μηνιαίο (κατ’ αποκοπή) χορήγημα δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης των αστυνομικών σκύλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για έκτακτες επείγουσες περιπτώσεις στις 
οποίες τίθεται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους ή σε 
περιπτώσεις τραυματισμού για τις οποίες χρειάζεται 
χειρουργική επέμβαση.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
1.1.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών  Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

Αριθμ. 1014/13/6-γ΄     (3) 
 Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστο-

ποίηση και επαλήθευση από τους ενεχυροδα-

νειστές και αργυραμοιβούς της ταυτότητας των 

πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομι-

κών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την 

εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του 

ν. 4557/2018. 

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4937/2022 «Ψηφιο-

ποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και απο-
δέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια 
επιδόσεων εγγράφων της πολιτικής και ποινικής δίκης 
και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106),

β. της περ. γ’ της παρ. 1 και της περ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 139), και

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/73-α’/23.08.2022 
Εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με 
την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), από την οποία προ-
κύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επι-
βάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Καθορισμός εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης του 

πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου από τους ενεχυροδανειστές και τους αργυραμοιβούς.
1. Καθορίζουμε τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης της 

ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου από τους ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβούς που, σύμφωνα 
με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018, εποπτεύονται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και 
νομικών προσώπων ή οντοτήτων) των ως άνω υπόχρεων προσώπων και τα απαιτούμενα ενδεικτικώς έγγραφα που 
επαληθεύουν τα στοιχεία αυτά είναι τα κάτωθι αναφερόμενα:

Στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη Ενδεικτικά έγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας 
του πελάτη

Α. Φυσικά Πρόσωπα

- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
- Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
- Εκδούσα αρχή

- Δελτίο Αστυνομικής ή Υπηρεσιακής Ταυτότητας
- Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
Διαβατήριο σε ισχύ

- -Ημερομηνία και τόπος γέννησης
- Υπηκοότητα
- Χώρα διαμονής

- Απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή 
παραμονής σε ισχύ

- Διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο επικοινωνίας

- Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
- Αντίγραφο από μισθωτήριο

-Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 
ιδιώτη ή επαγγελματία)

- Βεβαίωση του εργοδότη
- Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
- Επαγγελματική ταυτότητα
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

Β. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., 
ονόματα των εταίρων της
- Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία 
πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν 
πραγματικών δικαιούχων (κατά την έννοια της παρ. 17 
του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται 
στον Πίνακα Α
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού 
και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
- Αντίγραφο πράξης διορισμού των προσώπων που 
ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας και του νόμιμου 
εκπροσώπου της
- Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α 
(για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς 
δικαιούχους)
- Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Γ. Προσωπικές εταιρείες

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων
- Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία 
πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν
πραγματικών δικαιούχων (κατά την -έννοια της παρ. 17 
του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον 
Πίνακα Α
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού 
και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
-Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α 
(για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς 
δικαιούχους
- Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός
- Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα 
στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και 
των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την έννοια 
της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως 
αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών 
εγγράφων, καθώς και των τυχόν σχετικών 
τροποποιήσεών τους
- Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον 
Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και 
τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)
- Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου
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3. Σε περίπτωση που ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσι-
οδοτημένου προσώπου, το υπόχρεο πρόσωπο εξακρι-
βώνει και επαληθεύει και την ταυτότητα του προσώπου 
αυτού, όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του.

4. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα χώρας του εξωτερικού, ως προς 
την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρ-
μογή τα οριζόμενα στην παρ. 2. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ως έγγραφα επαλήθευσης απαιτούνται οποιαδήποτε νο-
μιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες 
αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη, συμπεριλαμ-
βανομένων τυχόν βεβαιώσεων ή εγγράφων των αρμό-
διων αρχών που τηρούν σχετικά μητρώα και δεδομένα 
ή άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας αυτής. Σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίο, τα υπόχρεα πρόσωπα δύναται να ζητούν επί-
σημη μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων για την 
κατανόηση του περιεχομένου τους.

5. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4557/2018 και το άρθρο 
3 της υπ’ αρ. 5Α Αστυνομικής Διάταξης «Άσκηση του 
επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυ-
ροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία 
ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνη-
μάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών» (Β’ 1948).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2022

Ο Αρχηγός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 27.785 (4)
Εκχώρηση περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογρα-

φής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης σε 

ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτού.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’  94) και ειδικότερα 
της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β’ της 
παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7 και του 
άρθρου 41 αυτού.

β. Του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και

γ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τις περ. 47, 
48, και 85 του πίνακα αυτής (Β’ 3886) .

3. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1034581 ΕΞ 2022/19.4.2022 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Τοποθέτηση Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης».

4. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών για την ταχύ-
τερη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας και 
τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολο-
γουμένων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογρα-
φής «Με εντολή Διοικητή» από τον Προϊστάμενο της 
Δ.Ο.Υ. στους:

1. Υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ., για όσα αναφέρονται στην 
περ. 85 του πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 
ΕΞ 2022/20-6-2022 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 3886).

2. Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, για όσα αναφέ-
ρονται στις περ. 47 και 48, του πίνακα της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-6-2022 απόφασης του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3886).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 8 Αυγούστου 2022

Ο Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ 

Ι

  (5)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία. 

   Με την υπ’ αρ. 54/2021/2022 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Σερρών που εκδό-
θηκε την 11/05/2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 142 και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 
του προαναφερόμενου νόμου επιβάλουμε σε βάρος του 
(επ.) MOHAMED (ον.) MOHAMMED του JAHRASUL και 
της Baketa, γεννημένου στις 26/06/1998 στo Σουδάν, με 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ: 991758/07-12-2020, φιλοξε-
νούμενος στη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΘΕΣΗ 
ΚΛΕΙΔΙ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, υπήκοος Σουδάν, με ΑΦΜ: 
176584008 αρμοδιότητας της Α’ ΔΟΥ Αθηνών (οίκοθεν 
απόδοση), ήδη αγνώστου διαμονής:

Πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιά-
δων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενή-
ντα λεπτών (4.894,50 €), που αντιστοιχεί στο τριπλά-
σιο των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων 
(1631,50 x 3=4.894,50€), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
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θρου 150 του ν. 2960/2001 για την τελεσθείσα τελωνειακή 
παράβαση της λαθρεμπορίας καπνικών (200 πακέτων 
τσιγάρων των είκοσι τσιγάρων έκαστο και 74 συσκευα-
σιών καπνού των 50 γραμμαρίων έκαστη, τα οποία δεν 
έφεραν την προβλεπόμενη ένσημη ταινία φορολόγησης).

Το ως άνω πρόστιμο κατά την είσπραξη του υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου.

Ο καταλογιζόμενος έχει σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 152 του ίδιου νόμου, το δικαίωμα άσκησης 
προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός 
της προθεσμίας που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
Ι

    Αριθμ. 76 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργα-

ζομένων. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ) 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσην 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α’ 191).
2) Την υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 (Α’ 222).
3) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4) Τον ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Β’ 1050/2022) και συγκεκριμένα τα άρθρα 
67 και 68.

6) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί δαπάνη η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προ-
ϋπολογισμό έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ανώτατου ποσού 
20.000€ και συγκεκριμένα θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.00. 
και 60.03.

7) Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών 
αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

8) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει επεκτείνει την αρ-
μοδιότητά της σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο ΠΡΕΒΕ-
ΖΑΣ και αυτό συνεπάγεται διαρκή ένταση εργασίας του 
υπάρχοντος προσωπικού και επιπλέον ώρες εργασίας 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλή-
ματα σε όλο το Δήμο.

9) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Π. καλείται να αντιμετωπίζει 
θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητάς της, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου του έτους.

10) Την αναγκαιότητα:
α) Υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της 

υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα, των 
υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

β) Υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες 
(μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαι-
ρέσιμες των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π., προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, 
εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανά-
γκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα 
δίκτυα και στις εγκαταστάσεις της.

Αποφασίζει ομόφωνα:
Την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρέ-
βεζας για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, όπως παρακάτω:

α) Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π., πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22:00 ώρα για 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2022 έως και την 31-12-2022. 
Το σύνολο των ωρών της απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας (μέχρι την 22α ώρα), δεν θα υπερβαίνει τις 120 
ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

β) Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π., κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαι-
ρέσιμες για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022 μέχρι και την 
31-12- 2022. Το σύνολο των ωρών της εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες (μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες 
και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις 96 
ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια ωρών, δύναται να 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανά-
γκες της ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και με την προϋπόθεση ότι σε 
καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτα-
του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Ο αριθμός των 
δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
με κατάσταση της Δντ/ριας της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
του Γενικού Διευθυντού οι οποίοι θα έχουν και την αρμο-
διότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνο-
νται από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. Για τις δαπάνες 
που θα προκύψουν από την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέχρι την 22α ώρα, καθώς 
και από την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22:00), 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες έτους 2022, θα 
προβλεφθούν πιστώσεις ανώτατου ποσού 20.000€ στον 
Προϋπολογισμό έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και συγκεκρι-
μένα θα βαρύνουν τον Κ.Α. 60.00 και 60.03.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται εκτός ωραρίου 
εργασίας θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πρέβεζα, 24 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ   
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*02046560509220008*

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,


