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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 42600
(3)
Καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
γ) Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
δ) Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων».
ε) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2) Την υπ’ αρ. 85735/18.12.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, περί κατανομής των πιστώσεων του
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 και το υπ.
αρ. 76388/19.12.2019 με Α.Δ.Α. ΩΦΩΘΚΩ3-ΙΨ7 έγγραφο
κατανομής πιστώσεων έτους 2020 του ειδικού φορέα:
1017.401.0000000 Ελεγκτικό Συνέδριο.
3) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 266.712,36 ευρώ περίπου σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020,
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα 10174010000000, ΑΛΕ 2120201001
«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)».
5) Την υπ’ αρ. 39670/30-07-2020. απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (α/α ΓΔΟΥ 56082/2020) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 266.712,36 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε εξακόσιους εξήντα (660) (κατ’ εκτίμηση)
υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κάλυψη
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά άτομο.
Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, προκύπτουν τόσο
από την έλλειψη προσωπικού, όσο και από τις αυξημένες
αρμοδιότητες που προέκυψαν από: α) τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα, που
εκπονεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο
40 ν. 4129/2013), β) της υπό στοιχεία ΦΓ8/57805/2019
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απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
«έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των
Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ 4220) σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκαν
νέες υπηρεσίες με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρόνως τις δραστηριότητές του,
γ) της καθυστέρησης εκτέλεσης του προγραμματισμού
των ελέγχων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και
της ανάγκης ολοκλήρωσης αυτών, μέσα στην τρέχουσα οικονομική χρήση και δ) των επιπλέον ελέγχων που
κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθούν και οι οποίοι σχετίζονται με την διάθεση πόρων για την κάλυψη αναγκών
της παρούσας περιόδου.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη συνδρομή
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής, απαιτείται βεβαίωση του
δικαιούχου, με ευθύνη του οικείου Επιτρόπου.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να μετέχουν και οι αποσπασμένοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλληλοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, θα γίνουν με ονομαστικές καταστάσεις των οικείων Επιτρόπων.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον Επίτροπο της κάθε Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ: 22970 ΕΞ 2020
(4)
Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής
αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
Β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως ισχύει.
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γ) Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 3017)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά».
2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
(Β’ 2902).
3. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης
από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής»
(Β’ 3244/2020) και ιδίως του τελευταίου εδαφίου του
άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Του υπ΄αρ. 22953/19-8-2020 υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το
οποίο η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ μέσω ΚΕΠ βρίσκεται ήδη στις
εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος
των ΚΕΠ και είναι έτοιμη για παραγωγική λειτουργία.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Τη συνδρομή των προϋποθέσεων έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/
Γ.Π. 49556 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3244/2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ: 1480/229564
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020
(Β΄ 1877) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Τροποποίηση της υπ’
αρ. 2150/234328/19-9-2019 υπουργικής απόφασης “Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.” (Β΄3590)”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 2 του ν. 2741/1999, «Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199),
όπως ισχύουν.
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γ) Του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
δ) Του άρθρου 9 του ν. 3752/2009, «Τροποποιήσεις
επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (Α΄40).
ε) Του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 85/2012 (Α΄141).
2. Το π.δ. 71/2018, «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Α΄134).
3. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
4. Την υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2150/234328/19-9-2019 υπουργικής
απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 3590)”.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 373 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) η περ. α της
παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) καταργήθηκε.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παρ. 2 της υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ.: 14856
(6)
Περαιτέρω εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου σε υφιστάμενα όργανα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

