
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση ως προς τους δικαιούχους της υπό 
στοιχεία Α.1163/2022 απόφασης «Παράταση κα-
ταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων 
οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύ-
ρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.10.2022 στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου» 
(Β’ 5871).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για υπάλ-
ληλους της ΡΑΣ που έχουν διατεθεί σε Γραφείο 
Βουλευτή και πολιτικό κόμμα, για το Α’ εξάμηνο 
του 2023.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Ρυθμιστική 
Αρχή Σιδηροδρόμων, για το Α’ εξάμηνο του 2023.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) με οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1180 (1)
Τροποποίηση ως προς τους δικαιούχους της υπό 

στοιχεία Α.1163/2022 απόφασης «Παράταση κα-

ταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων 

οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

(ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημ-

μύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.10.2022 στις 

Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθί-

ου» (Β’ 5871). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων 

μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημο-
σιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), με το οποίο, σε εξαι-

ρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες 
θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με 
αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) τις προθεσμίες καταβο-
λής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράτ-
τονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις προθεσμίες καταβολής 
δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και 
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 
«Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δα-
νειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238), 
με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις 
του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημ-
μυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, 
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο.

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4987/
2022, Α’ 190) εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, 
Α’206) εφεξής Κ.Φ.Δ.

5. Τον ν.  4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’  94) και ιδίως το άρθρο 41.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-
10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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11. Το υπ’ αρ. 537/13-12-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κρήτης.

12. Το από 14/12/2022 (5:41 μ.μ.) ηλεκτρονικό μήνυμα 
του Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών Απόστουλου 
Βεσυρόπουλου.

13. Την υπό στοιχεία Α. 1163/2022 απόφαση «Παρά-
ταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων 
οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγη-
σαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχο-
πτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν 
στις 15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου 
και Λασιθίου» (Β’ 5871).

14. Την υπό στοιχεία Α. 1169/2022 απόφαση «Τρο-
ποποίηση της Α.1163/2022 (Β’ 5871) “Παράταση κατα-
βολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών 
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, 
χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 
15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου 
και Λασιθίου”» (Β’ 6089).

15. Το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζο-
πτώσεις και πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να απορ-
ρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

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

Άρθρο Μόνο
1. Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1163/22 (Β’ 5871) από-

φασης τροποποιείται αναφορικά με τα πρόσωπα - δι-
καιούχους της παράτασης και αναστολής και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Παρατείνονται μέχρι και τις 18-04-2023 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, των φυσικών και 
νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβά-
νονται στον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 346672/9-
11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού  - Οι-
κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 
της Περιφέρειας Κρήτης, στο υπ’ αρ. 470/10-11-2022 
έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Κρήτης, στο υπ’ αρ. 16634/25-
11-2022 έγγραφο του Δημάρχου Μαλεβιζίου του Νο-
μού Ηρακλείου, στο υπ’ αρ. 7923/25-11-2022 έγγραφο 
του Δημάρχου Σητείας του Νομού Λασιθίου καθώς και 
στο υπ’ αρ. 537/13-12-2022 έγγραφο της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κρήτης, που λήγουν ή έληξαν από 15/10/2022 μέχρι 
και 18/04/2023.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθμ. 3738 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για 

υπάλληλους της ΡΑΣ που έχουν διατεθεί σε Γρα-

φείο Βουλευτή και πολιτικό κόμμα, για το Α’ εξά-

μηνο του 2023. 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 12/30-6-2017 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Προέδρου, Αντιπρο-
έδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων 
(ΡΑΣ)» (Υ.ΟΔ.Δ. 324).

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της ΡΑΣ (Δ4δ/οικ.89995/15.11.2018 -Β’ 5781).

5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυ-
χτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» 
(Β’ 17).

6. Το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 βάσει του οποίου «Οι 
υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπη-
ρέτηση καμία σχέση υπηρεσιακή ή άλλη έχουν με την 
Βουλή και εξακολουθούν να μισθοδοτούνται και να εξε-
λίσσονται υπηρεσιακώς βάσει του υπηρεσιακού καθε-
στώτος των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικώς 
χωρίς καμία επιβάρυνση της Βουλής».

7. Το άρθρο 2 του ν. 1895/1990, βάσει του οποίου 
«Στους υπαλλήλους που διατίθενται για γραμματειακή 
υποστήριξη καταβάλλονται οι αποδοχές που λαμβάνουν 
οι υπάλληλοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργα-
νικά. Στις αποδοχές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
επιδόματα και πρόσθετες παροχές της οργανικής τους 
θέσης».

8. Την υπ’ αρ. 13981/08.10.2020 απόφαση τοποθέτη-
σης Αναπληρωτή Προϊστάμενου στη Μονάδα Οικονο-
μικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.61/1/27375/3-09-2019 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία αφορά 
στην απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου της ΡΑΣ σε Βου-
λευτικό Γραφείο.

10. Το από 01-10-2019 σχετικό Αίτημα του Βουλευτή 
για αποζημίωση υπαλλήλου για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου.

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.62/1/14986/23-07-2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία αφορά 
στην απόσπαση και διάθεση υπαλλήλου της ΡΑΣ σε πο-
λιτικό κόμμα.

12. Το από 03/08/2021 (1428/03.08.2021 ΡΑΣ) αίτημα 
του πολιτικού κόμματος για αποζημίωση υπαλλήλου για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
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13. Την ύπαρξη διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου 
στον Π/Υ της ΡΑΣ και ειδικότερα στον ΑΛΕ 2120211001 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάθεση σε γρα-
φεία Βουλευτών)», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το διάστημα από τη 01/01/2023 και 
μέχρι 30.06.2023 για δύο (2) τακτικούς υπαλλήλους της 
Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που έχουν αποσπα-
στεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατεθεί σε βουλευ-
τικό γραφείο και πολιτικό κόμμα:

αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) έως 14 
ώρες/μηνιαίως.

ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας 
μέχρι 6ης πρωινής) έως 5 ώρες/μηνιαίως.

γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 
6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) έως 6 ώρες/μηνιαίως.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
τη βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωρια-
κής εργασίας είναι ο Βουλευτής και το πολιτικό κόμμα, 
αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 3742 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Ρυθμιστι-

κή Αρχή Σιδηροδρόμων, για το Α’ εξάμηνο του 

2023. 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

3. Την υπ’ αρ. 12/30-6-2017 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Προέδρου, Αντιπρο-
έδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων 
(ΡΑΣ)» (Υ.ΟΔ.Δ. 324).

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της ΡΑΣ (Δ4δ/οικ.89995/15.11.2018 -Β’ 5781).

5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).

6. Την υποστελέχωση της ΡΑΣ και το γεγονός ότι παρί-
σταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό 
ωράριο για δέκα οκτώ (18) τακτικούς υπαλλήλους της 
ΡΑΣ προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα υπηρε-

σιακές ανάγκες και ειδικότερα μεταξύ άλλων: για την 
οικονομικοδιοικητική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και 
την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής 
με τη διεξαγωγή ελέγχων στον Διαχειριστή Υποδομής, 
στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στους Φορείς Εκ-
μετάλλευσης Εγκαταστάσεων Παροχής Υπηρεσιών.

7. Την ύπαρξη διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου 
στον Π/Υ της ΡΑΣ και ειδικότερα στον ΑΛΕ 2120201001 
«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου 
μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το διάστημα από 01/01/2023 και μέ-
χρι 30/06/2023 την υπερωριακή απογευματινή απα-
σχόληση πέραν του ωραρίου εργασίας τις καθημερινές, 
μέχρι 20 ώρες μηνιαίως ανά εργαζόμενο, για δέκα οκτώ 
(18) τακτικούς υπαλλήλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σι-
δηροδρόμων. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και τη βεβαίωση της πραγματικής παροχής της 
υπερωριακής εργασίας είναι: ο Προϊστάμενος κάθε 
Μονάδας για τους υφισταμένους του, ο Γενικός Διευ-
θυντής για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και η 
Πρόεδρος για τον Γενικό Διευθυντη και τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 7754 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 

και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας για το έτος 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π οικ. 67300 κοινή υπουρ-

γική απόφαση «Οργανισμός του Ελληνικού Κέντρου 
Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών» (Β’ 3192/2017), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοι-
χεία Γ3β/Γ.Π.οικ.25902 (Β’ 1192/2019) κοινή υπουργική 
απόφαση.

2. Το άρθρο 30 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81).

3. Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός 
των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 96).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.59413  (Υ.Ο.Δ.Δ. 809/2020) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.
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5. Το άρθρο 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).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 «Με-
ταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδο-
τικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 38).

7. Τις υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/01-05-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) και 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ ΩΛ-
9ΣΗ-0ΝΜ) διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2016 (Α’ 176)».

8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/40112/ΔΕΠ/26-05-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή Οδη-
γιών».

9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16-5-2000 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοι-
ας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικο-
τροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευ-
μένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» 
(Β’ 661).

10. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., λόγω αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών καθώς και λόγω έλλειψης προσωπικού.

11. Την υπ’ αρ. 284/1079/13-12-2022 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
έτους 2023».

12. Την 24ωρη λειτουργία (7 ημέρες την εβδομάδα) 
των Οικοτροφείων «Μ.Ο.Λ», «Δίας» και «Αίας», όπως προ-
κύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 3 και το εδάφιο α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/
16-5-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των 
Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του 
άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 661).

13. Το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη-
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κα-
τάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

14. Το άρθρο 64 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργού Υγείας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 115).

15. Tο γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα 
ευρώ (56.540 €), σε βάρος της εγγεγραμμένης πιστώ-
σεως του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. οικονομικού 
έτους 2023 (ΚΑΕ 2547), αποφασίζουμε:

Α. Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς
«Μονάδα Οικοτροφείου Λιβαδειάς, Οικοτροφείο 

«Αίας», Οικοτροφείο «Δίας»
Καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας (προς συμπλήρωση ωραρίου και καθ’ 
υπέρβαση αυτού), μέχρι 11.500 ώρες και μέχρι 25 άτομα. 
Τα τρία αυτά οικοτροφεία λειτουργούν σε 24 ωρη βάση, 
7 ημέρες την εβδομάδα και φιλοξενούν ψυχογηριατρι-
κούς ασθενείς η Μ.Ο.Λ και ασθενείς από το Παιδοψυχι-
ατρικό Νοσοκομείο Αττικής τα άλλα δύο Οικοτροφεία 
(«Αίας» και «Δίας»). Το ποσό για την κάλυψη της απα-
σχόλησης αυτής ανέρχεται σε 36.350 € και επιβαρύνεται 
επί πλέον - βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα- εργοδοτική 
εισφορά, δηλαδή 9.550 €

Β. Κεντρική Υπηρεσία
Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση μέχρι 14 

υπαλλήλων και μέχρι 1500 ώρες συνολικά που δεν θα 
ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως ανά 
υπάλληλο. Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων 
κρίνεται αναγκαία για τους κάτωθι λόγους:

- Τον αυξημένο φόρτο για αντιμετώπιση πραγματικών, 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

- Την ανάγκη προετοιμασία Θεμάτων - Εισηγήσεων για 
τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Την αντιμετώπιση θεμάτων επείγουσας διοικητικής 
μέριμνας που αφορούν στην υποστήριξη του κλινικού 
έργου των Υπηρεσιών.

- Την ανταπόκριση σε επείγοντα έγγραφα του Υπουρ-
γείου Υγείας (παροχή στατιστικών στοιχείων -οικονομι-
κών στοιχείων).

- Tην αποστολή στοιχείων με άμεση καταληκτική ημε-
ρομηνία στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση ΔΕΚΟ) 
και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

- Το ποσό για την κάλυψη υπερωριακής απασχόλη-
σης στην Κεντρική Υπηρεσία ανέρχεται σε 7.450 € και 
επιβαρύνεται με εργοδοτική εισφορά δηλαδή 1.800 €.

Γ. Δομή ψυχικής υγείας Αθήνας,
Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση μέχρι 2 

υπαλλήλων και μέχρι 220 ώρες τον χρόνο που δεν θα 
ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως 
ανά υπάλληλο. Η απασχόληση αυτή κρίνεται απαραί-
τητη λόγω διοικητικού φόρτου των δομών και έκτακτων 
περιστατικών.

Το ποσό για την κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης 
στη Δομή ψυχικής Υγείας Αθήνας ανέρχεται σε 1.130 € 
και επιβαρύνεται με εργοδοτική εισφορά 260 €.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066922312220004*




