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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.9442 (1)
 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/ 

5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Eκπαίδευση 

στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Δια-

βήτη» (Β’ 1357, Β΄ 2331). 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (Α΄ 105),
β. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προ-

μήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄134),

γ. της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρω-
ση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελε-
στών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκο-
μείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης 
της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 140),

δ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Eκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση 
του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357, Β΄ 2331).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π οικ.64845/29-8-2018 υπουρ-
γική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋ ποθέσεις 
απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που 
κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

5. Την υπ’ αρ. 24 απόφαση της 279ης/21-2-2020 Ολο-
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 
υπουργικής απόφασης (Β’ 1357, B΄ 2331/2019) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Οι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας και Παιδιατρι-
κής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις μέχρι 
τις 19-4-2021 και εφόσον υποβάλουν αίτηση προς τη 
Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας εντός έξι (6) μηνών από 
τη δημοσίευση της παρούσας, δύνανται να αποκτήσουν 
τον τίτλο της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του 
Κε.Σ.Υ, ως εξής:

Α. Άνευ εξετάσεων:
1. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ 

(Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ, Στρατιω-
τικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό με-
τεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την 
απόκτησή του έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια 
πιστοποιημένης προϋπηρεσίας στα Διαβητολογικά Κέ-
ντρα ή στις Ειδικές Διαβητολογικές Μονάδες του Ε.Σ.Υ, 
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των Πανεπιστημια-
κών Κλινικών, που έχουν συσταθεί νόμιμα, ανεξάρτητα 
από την παρούσα εργασιακή τους κατάσταση. 

(ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι ιατροί, συνταξιούχοι).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το ίδιο ισχύει και για τους αφυπηρετήσαντες και για 
τους εν ενεργεία ιατρούς, που έχουν αποκτήσει το πι-
στοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη 
και έχουν συμπληρώσει τετραετή πιστοποιημένη προϋ-
πηρεσία σε αναγνωρισμένα Διαβητολογικά Κέντρα της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της παρούσας εργασιακής 
τους κατάστασης(ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι ιατροί, 
συνταξιούχοι).

2. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ 
(Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ, Στρατιω-
τικοί ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό με-
τεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την 
απόκτησή του έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια πι-
στοποιημένης προϋπηρεσίας στα Διαβητολογικά Ιατρεία 
του Ε.Σ.Υ, των Πανεπιστημιακών Κλινικών και των Στρα-
τιωτικών Νοσοκομείων, που έχουν συσταθεί νόμιμα.

3. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι Διαβητολογικών Κέ-
ντρων ή Διαβητολογικών Μονάδων του Ε.Σ.Υ, των Πα-
νεπιστημιακών Κλινικών και των Στρατιωτικών Νοσοκο-
μείων, που έχουν συσταθεί νόμιμα.

4. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας που έχουν απο-
κτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακ-
χαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 
συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πιστοποιημένη 
προϋπηρεσία σε φορέα Ν.Π.Ι.Δ, εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Υγείας σε τομέα Έρευνας, Πρόληψης και Θε-
ραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Β. Με εξετάσεις:
1. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ 

(Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ, Στρατιωτικοί 
Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαί-
δευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτη-
σή του έχουν πραγματοποιήσει ή θα πραγματοποιήσουν 
επιπρόσθετη εκπαίδευση μέχρι τη συμπλήρωση διετίας 
σε Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογική Μονάδα του 
Ε.Σ.Υ ή Πανεπιστημιακής Κλινικής, ή Στρατιωτικών Νο-
σοκομείων, που έχει συσταθεί νόμιμα.

2. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ 
(Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ, Στρατιω-
τικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό με-
τεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την 
απόκτησή του έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια τουλά-
χιστον πιστοποιημένης προϋπηρεσίας σε Διαβητολογικό 
Κέντρο ή Διαβητολογική Μονάδα του Ε.Σ.Υ, ή Πανεπι-
στημιακής Κλινικής, ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που 
έχει συσταθεί νόμιμα.

3. Οι ήδη υπηρετούντες ως μετεκπαιδευόμενοι σε Δι-
αβητολογικά Κέντρα ή Διαβητολογικές Μονάδες, που 
έχουν συσταθεί νόμιμα, δύνανται να συνεχίσουν την 
άσκησή τους, εφόσον έχουν την έγκριση του φορέα που 
ανήκουν, έως τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών.

4. Οι ιδιώτες ιατροί και οι ιατροί ιδιωτικού φορέα που 
έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, εφόσον ασκηθούν και για ένα έτος 
στην εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

5. Οι ιατροί ιδιωτικού φορέα και οι ιδιώτες ιατροί που 
αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπη-
ρεσία με κλινική και ερευνητική ενασχόληση στον Σακ-
χαρώδη Διαβήτη στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

6. Οι νοσοκομειακοί ιατροί που έχουν αποκτήσει το 
πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Δια-
βήτη, υπηρετούν σε Παθολογικές ή Παιδιατρικές Κλινι-
κές και έχουν πιστοποιημένη προϋπηρεσία μικρότερη 
της τριετίας σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή πιστοποιημένη 
προϋπηρεσία μικρότερη της διετίας, σε Διαβητολογικό 
Κέντρο ή Διαβητολογική Μονάδα, που έχουν συσταθεί 
νόμιμα, εφόσον ολοκληρώσουν την άσκησή τους στον 
Σακχαρώδη Διαβήτη. για τον υπολειπόμενο χρόνο.

2. Οι ιατροί των υποπερ. 1,3,4 και 6 της περ. Β τοπο-
θετούνται κατά προτεραιότητα, ως υπεράριθμοι στα 
Δια βητολογικά Κέντρα, ή Ιατρεία, ή στις Διαβητολο-
γικές Μονάδες, που έχουν αναγνωριστεί ως κέντρα 
εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εξειδίκευσης στον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, για τον υπολειπόμενο χρόνο άσκη-
σής τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 
απόκτησης του τίτλου της εξειδίκευσης ακόμη και αν 
συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης μετά 
τις 19-4-2021.

3. Οι ιατροί που έχουν πραγματοποιήσει την προβλε-
πόμενη μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, χωρίς 
να έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης, 
εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της παρ. 1 
δύνανται να αποκτήσουν τον οικείο τίτλο εξειδίκευσης 
με ή χωρίς εξετάσεις, ανάλογα με την περ. Α ή Β, στην 
οποία εμπίπτουν. 

4. Ως Διαβητολογικά Ιατρεία, ή Κέντρα και Διαβητολο-
γικές Μονάδες, που έχουν νομίμως συσταθεί, ανεξαρτή-
τως της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της γνώμης-απόφασης σύστασής τους, νοούνται και τα 
κάτωθι:

α. Τα Διαβητολογικά Iατρεία ή Κέντρα και οι Διαβη-
τολογικές Μονάδες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις σύστασης και 
τρόπος λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ια-
τρείων και Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκο-
μείων» (Β’ 378), όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α3α/42/26-2-1992 (Β’ 231), 
Υ4α/9495/95/96/5-9-1996 (Β’ 874) και Υ4α/οικ.118930/ 
4-9-2009 (Β’ 1909) υπουργικές αποφάσεις.

β. Τα Διαβητολογικά Iατρεία ή Κέντρα και οι Διαβη-
τολογικές Μονάδες που λειτουργούσαν πριν από τη 
δημοσίευση της υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990 
(Β’ 378) υπουργικής απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρ-
θρου 5 αυτής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία Α3α/42/26-2-1992 (Β’ 231), 
Υ4α/9495/95/96/5-9-1996 (Β’ 874) και Υ4α/οικ.118930/ 
4-9-2009 (Β’ 1909) υπουργικές αποφάσεις.

γ. Τα Διαβητολογικά Iατρεία ή Κέντρα και οι Διαβη-
τολογικές Μονάδες που έχουν συσταθεί έως 19-4-2019 
είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκο-
μείου Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Υγείας με τεκμηριωμένη γνώμη-απόφαση της Επιτροπής 
του Υπουργείου Υγείας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη κατ’ 
εφαρμογή της υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990 (Β’ 378) 
υπουργικής απόφασης».

Kατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.2704/ 
5-4-2019) υπουργική απόφαση (Β΄ 1357).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι       

 Αριθμ. απόφ. 2 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας με αμοιβή, μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αο-

ρίστου Χρόνου υπαλλήλων του Ναυτικού Απομα-

χικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) για το έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Μι-

σθολογικές ρυθμίσεις, των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς 
και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176) και ιδίως του 
άρθρου 20, όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ).

3. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης 
ΔΣ/ΝΑΤ, της 21ης-01-2021 (Θέμα 22ο) βάσει του οποίου 
εγκρίθηκε η καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης εκατόν τριών (103) συνολικά μονίμων και 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων NAT 
διαφόρων Κλάδων και Ειδικοτήτων για το έτος 2021, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει 
και δόθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο ΔΣ/ΝΑΤ για 
την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

4. Την υπ’ αρ. 434/08.01.2021 (No 6) απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 65ΕΔ469ΗΞΡ-ΦΗΞ).

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω-
πικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι 
εξής εργασίες, πλέον των εποχικών, έκτακτων ή επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών που τυχόν θα προκύψουν 
εντός του έτους 2021 και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν εκ των προτέρων:

- Έλεγχος ορθής διαδικασίας και εφαρμογής της 
ΑΠΔ των ναυτικών σε σχέση με τον COVID-19 [Π.Ν.Π. 
30-3-2020 (Α΄ 75)] και ν. 4746/2020 (Α’ 276) και της επι-
δότησης των ασφαλιστικών εισφορών ν. 4714/2020  
(Α’ 148).

- Ολοκλήρωση ελέγχου και επεξεργασίας των ναυτο-
λογίων έτους 2016.

- Έλεγχος και υπολογισμός για μεταφορά και επιστρο-
φή πιστωτικών υπολοίπων και αντίστοιχη λογιστική τα-
κτοποίηση τους.

- Εκκαθάριση καταστάσεων πληρώματος ν. 2575/1998.
- Κοινοποίηση Φ.Ε.
- Ολοκλήρωση Πράξεων εξαγοράς έτους 2017 και ορι-

στικοποίηση υποβληθέντων ΑΠΔ εξαγοράς Αρχιπλοιάρ-
χων και Αρχιμηχανικών.

- Εξαγορές για αναβάθμιση Μαγείρων Α΄ (ν. 1711/1987, 

ν. 2390/1996 και ν. 3075/2002) μετά την εφαρμογή του 
ν. 4387/2016.

- Ολοκλήρωση των λογιστικών εγγραφών μέσω ΟΠΣ/
ΝΑΤ παρελθόντων ετών προκειμένου να καταρτιστούν 
οι εκκρεμείς ισολογισμοί NAT, Ταμείων Προνοίας και 
ΤΕΑΠΙΕΝ.

- Κατάρτιση απολογισμού έτους 2013.
- Κατάρτιση απολογισμού NAT έτους 2020.
- 3.000 εκκρεμείς υποθέσεις απονομής σύνταξης ΚΕΑΝ 

(νέες συντάξεις γήρατος και μεταβιβάσεις) καθώς επίσης 
και 750 συντάξεις χηρείας που πρέπει να επανυπολογι-
σθούν.

- 400 εκκρεμείς υποθέσεις υπολογισμού χρόνου και 
συντάξιμων αποδοχών για μεταβιβάσεις κύριας σύντα-
ξης.

- 400 εκκρεμείς υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης.
- 560 εκκρεμείς υποθέσεις εφάπαξ παροχής πρώην 

Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Ε.Ν (ΤΠΑΕΝ).
- 2.700 εκκρεμείς υποθέσεις εφάπαξ παροχής πρώην Τα-

μείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν (ΤΠΚΠΕΝ).
- 800 εκκρεμείς υποθέσεις συμμετοχών.
- 1.800 εκκρεμείς υποθέσεις για έκδοση απόφασης 

προσδιορισμού χρόνου ναυτικής υπηρεσίας.
- 550 εκκρεμείς υποθέσεις αναβάθμισης Μαγείρου Α’.
- 1.800 εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιοδότησης δικαι-

ούχων, με χώρες που υπάρχει διακρατική συμφωνία για 
ασφάλιση.

- Καταχώρηση και συνεχής επικαιροποίηση ατομικών 
και υπηρεσιακών δεδομένων του προσωπικού (μονίμου -
ΙΔΑΧ - δικηγόρων με έμμισθη εντολή) του NAT στην νέα 
ηλεκτρονική εφαρμογή μισθοδοσίας του ΟΠΣ-ΝΑΤ, που 
θα δημιουργηθεί εντός του 2021, προς απλούστευση 
των σχετικών διαδικασιών μισθοδοσίας και υπηρεσια-
κών μεταβολών του.

6. Το γεγονός ότι για τη συνολική δαπάνη που θα προ-
κύψει από την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερό-
μενης απασχόλησης των 103 υπαλλήλων (μονίμων και 
ΙΔΑΧ) και η οποία ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό 
των 153.000,00€ περίπου υπάρχει εγκεκριμένη πίστω-
ση στον Προϋπολογισμό Ν.Α.Τ. έτους 2021 και συγκε-
κριμένα στον ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού 
ποσού 160.000,00€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας με αμοιβή, των μονίμων και Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων του Ναυτικού Απο-
μαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) για το έτος 2021 και σύμφωνα 
με την απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ η οποία ελήφθη κατά την 
1η Συνεδρίαση ΔΣ/ΝΑΤ, της 21ης-01-2021 (Θέμα 22ο), 
ως εξής:

Για (103) εκατόν τρεις μόνιμους και Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου υπαλλήλους, είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακό-
σιες είκοσι (24.720) ώρες (120 ώρες/εξάμηνο Χ 2 εξά-
μηνα Χ103 υπαλλήλους) συνολικά για το έτος 2021, με 
αμοιβή, για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέ-
χρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου έκαστου 
υπαλλήλου και μέχρι τις 22:00.

Οι ως άνω αναφερόμενες ώρες απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν 
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είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγ-
ματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή-
λων, ορίζονται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων 
οι οποίοι θα βεβαιώνουν και την πραγματοποίησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι 
και 31.12.2021.

  Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 2 (3)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την 

τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Ενι-

αίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστα-

σίας και Παιδείας», Δήμου Σκύδρας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

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

γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 περί 

ανάκληση δημοσίευσης.
5. Την υπ’ αρ. 43/22.1.2021 απόφαση περί ανάκλησης 

της υπ’ αρ. 26/02-06-2020 (Β΄6113) απόφασης (Β’ 437), 
επειδή η τελευταία ήταν λανθασμένη.

6. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής εργα-
σίας με αμοιβή για τον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου

που θα εργαστεί, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου,για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
όλου του έτους 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Προ-
στασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας.

7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2021 του Νομικού Προσώπου, έχει προβλεφθεί 
σχετική πίστωση στους Κ.Α. 02.10.6012.001 ποσό 
1500,00 ευρώ «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και στον Κ.Α. 02.10.6051.001 
ποσό 57.822,60,€ «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
με σύμβαση δημοσίου δικαίου», αποφασίζει: 

Την καθιέρωση για το έτος 2021 υπερωριακής εργα-
σίας, με αμοιβή έως 20 ώρες τον μήνα που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 120 ώρες απογευματινής εργασίας το 
εξάμηνο ήτοι 240 ώρες τον χρόνο για τον τακτικό υπάλ-
ληλο που θα εργαστεί, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
όλου του έτους 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοι-
νωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ-
κληθεί δαπάνη στον Ενιαίο Φορέα Αλληλεγγύης Κοι-
νωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας 
για το έτος 2021, και θα καλυφθεί σε βάρος των Κ.Α. 
02.10.6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων» 
όπου υπάρχει πίστωση ποσού 1500,00 ευρώ και στον 
Κ.Α. 02.10.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσω-
πικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» όπου υπάρχει 
πίστωση ποσού 57.822,60 ευρώ του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 του Νομικού προσώπου «Ενι-
αίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Σκύδρας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σκύδρα, 11 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ    

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