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4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας «Global Visa 

Center».   

 Με την  υπ’ αρ. 20028/12.04.2022 απόφαση του Υπηρε-
σιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 185), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110), καθώς και την υπό στοι-
χεία Π23ΓΓΓ-13739/26.03.2021 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού» (Β’ 1234), γίνεται 
αποδεκτή η από 24 Μαρτίου 2022 πρόταση Αποδοχής 
δωρεάς της εταιρίας Global Visa Center για δωρεά δύο 
εκτυπωτών προς την Πρεσβεία Λονδίνου, συνολικής 

αξίας οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα πέ-
ντε λεπτών (843,35). 

 Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 44887/Ν1 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 108779Ν1/ 

4.7.2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της 

Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως 

της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 «Περί 

Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών 
Οικοτροφείων» (Α΄ 244),

β. των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 682/1977, 
όπως διατηρούνται σε ισχύ βάσει των διατάξεων της 
περ. 3 της υποπαρ. Θ2 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και όπως τροποποιήθηκαν με 
την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

γ. των άρθρων 12, 13, 14 και της παρ. 7 του άρθρου 
62 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167), 

δ. της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146),
ε. της περ. 1.β΄ του άρθρου 39 του ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24),
στ. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), 
ζ. τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 54 και τις παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), 

2. Το π.δ. 118/1995 (Α΄ 75).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Το άρθρο 53 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

4. Τo 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).

5. Τo π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφα-

ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9. Την παρ. Α.9. της υπό στοιχεία 56204/Δ5/2005 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή Παραβό-
λων», των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 808).

10. Την υπό στοιχεία 108779/Ν1/4-7-2019 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και 
του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης» (Β’ 2892).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υποπαρ. 1 της παρ. Α της υπό 
στοιχεία 108779/Ν1/4-7-2019 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρό-
που τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ως 
εξής:

«Α. Δικαίωμα εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς 
που κατέχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα ένταξης σε 
εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) ή/και 
της Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης.

1. Η αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα υποβάλεται 
μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλε-
κτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.): https://mydocs.
minedu.gov.gr

Η αυθεντικοποίηση των χρηστών στο εν λόγω πλη-
ροφοριακό σύστημα γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους 
κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο 
αποδίδεται προσωπικά στους αιτούντες (ως φυσικά πρό-
σωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Η εγγραφή γίνεται με την συμπλήρωση ηλεκτρονικής 
φόρμας που είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής ’’Εγγρα-
φή ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ’’, η οποία έχει τη μορφή αίτησης και υπεύ-
θυνης δήλωσης».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 108779/Ν1/ 
4.7.2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2892).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

(3)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-

βαση λαθρεμπορίας σε βάρος της (ον.) BISERKA 

(επ.) PETKOVA του ILIEVA.   

 Με την υπό στοιχεία MRN 22GRYK07010000059-7/ 
14-04-2022 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, η οποία εκδόθηκε για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση και συγκεκριμένα 
για πράξη διακίνησης ποσότητας ενός κιλού (1,000 kgr) 
λαθραίου καπνού, χωρίς την προηγούμενη καταβολή 
των αναλογούντων φόρων, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 119 Α, της παρ. 2 του 
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 155 και της περ. ζ’ 
της παρ. 2 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» και τιμωρείται με τις διατάξεις των άρθρων 150 
και 152 του ιδίου ως άνω κώδικα, επιβάλαμε σε βάρος 
της (ον.) BISERKA (επ.) PETKOVA του ILIEVA, με Α.Φ.Μ. 
158959546, κατόχου της υπ’ αρ. ταυτότητας Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΒG) 645041017, ήδη αγνώστου διαμονής 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/22/123572/18.01.2022 βε-
βαίωση του Τμήματος Οργανωμένου Οικονομικού και 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Ασφάλειας, του Κλάδου Ασφάλειας ΑΕΑ, του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλοτε κατοίκου α)Ν. Ιωνίας 
Αττικής (Πάργας 8 - Τ.Κ. 14235) και β)Αγρινίου Αιτωλο-
ακαρνανίας (Σωκράτους 1 - Τ.Κ. 30100), για την ως άνω 
παράβαση στην οποία υπέπεσε, πολλαπλό τέλος ύψους 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). 

 Ο Προϊστάμενος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 50454 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τα Α΄ και Β’ 

εξάμηνα έτους 2022 και έως 31.12.2022 .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
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2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί 
αυτοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του 
Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμού Ασκούσης 
Καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής.

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 υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β’ 17) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθορι-
σμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία.

7. Το υπ’ αρ. 48492/13.04.2022 τεκμηριωμένο αίτημα 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Διοίκησης, κατά το Α΄ και Β’ εξά-
μηνο του 2022, στο οποίο αποτυπώνονται οι αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες, που αναμένεται να ενταθούν κατά 
το έτος 2022, παράλληλα με το περιορισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν τα 
έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα:

- Άσκηση εποπτείας επί των ΟΤΑ και των νομικών τους 
προσώπων, που συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των 
πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, 
περιλαμβάνει πλήθος πράξεων που αποστέλλονται από 
66 Δήμους και πλέον των 300 Νομικών Προσώπων. Το 
γεγονός ότι τα εισερχόμενα έγγραφα, που αφορούν την 
ως άνω αρμοδιότητα, ανέρχονται σε 120 κατά μέσο όρο 
ημερησίως και αφορούν σε εξέταση προσφυγών, καταγ-
γελιών, έλεγχο οικονομικών, διαγωνισμών προμηθειών, 
συμβάσεων, δημοπρασιών, εκτέλεσης έργων, περιου-
σίας Ο.Τ.Α. κ.λπ., δηλαδή ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, 
καθιστά επιβεβλημένη την απασχόληση των υπαλλή-
λων πολλές φορές και πέραν του ωραρίου τους, ώστε 
να ανταπεξέλθουν σ’ αυτά εντός των προβλεπόμενων 
αποκλειστικών προθεσμιών.

- Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων που αποδόθη-
καν στη Διεύθυνση Διοίκησης και ασκούνται από Τμή-
μα της (όπως εξέταση ενδικοφανών προσφυγών κατά 
επιβολής προστίμων, διαπιστωτικές πράξεις επάρκειας 
της ελάχιστης στελέχωσης των ΥΔΟΜ των ΟΤΑ, εξέταση 
ενστάσεων βάσει του άρθρου 174 του ν. 4412/2016, 
κ.λπ.).

- Εφαρμογή και ολοκλήρωση των διαδικασιών για 
την αξιολόγηση του προσωπικού (ν. 4590/2019) για την 

αξιολογική περίοδο του έτους 2021 και αναδρομικά για 
τα έτη 2020 και 2019, μέσω οριστικοποίησης των εκθέ-
σεων αξιολόγησης για το σύνολο των 650 υπαλλήλων 
του φορέα μας, καθώς και για τους υπαλλήλους των 
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει ο φορέας μας, γνωστοποίηση 
στους ενδιαφερόμενους επί αποδείξει, εξέταση ενστά-
σεων, ενημέρωση ατομικών φακέλων.

- Εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών στο 
πλαίσιο του συστήματος κινητικότητας (ν. 4440/2016) 
των Κύκλων 2022, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, ως 
φορέας υποδοχής υπαλλήλων άλλων φορέων.

- Λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφορια-
κού συστήματος διαχείρισης στοιχείων υπαλλήλων με 
παράλληλη διασύνδεση υποσυστημάτων αδειών, μισθο-
λογικής εξέλιξης, βαθμολογικής εξέλιξης, ψηφιοποίησης 
δεδομένων ατομικών μητρώων των υπαλλήλων.

- Διοικητικές ενέργειες για τη μεταφορά των δασικών 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με 
την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
και τον ν. 4915/2022 (Α΄ 63).

- Τέλος, σημειώνεται σημαντική αύξηση των εγγράφων 
που επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης, ως απο-
τέλεσμα της άρσης των αντιρρήσεων της Χώρας μας ως 
προς την προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση κα-
τάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων (200 έως 220 έγγραφα κατά μέσο 
όρο ημερησίως) επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της 
Χάγης με αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων 
ή ταχυμεταφορέων.

8. Την υπ’ αρ. 49186/14.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΣ5ΣΟΡ1Κ-ΦΧΧ), 
με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Φορέα μας: 35526) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού του Φορέα, με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους 
πενήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (59.800,00 €) 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστω-
σης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, του Φορέα 1901, Ειδικός Φορέας 999-
03, Λογαριασμός 2120201001 του οικονομικού έτους 
2022, για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχό-
λησης: α) σαράντα επτά (47) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Διοίκησης για το Α΄ εξάμηνο του 2022 και β) σαράντα 
επτά (47) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκησης για το 
Β’ εξάμηνο του 2022, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών, αποφασίζουμε:

Την έγκριση, με αποζημίωση, υπερωριακής απασχό-
λησης κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών, για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2022 και για το Β’ 
εξάμηνο έτους 2022 και έως 31.12.2022, σε σαράντα 
επτά (47) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οποιασδήποτε 
κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, 
ιδιωτικού δικαίου) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Με μηνιαία απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω 
Διεύθυνσης θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο 
αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.
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Η παραπάνω απασχόληση θα πρέπει να βεβαιώνεται 
μηνιαίως από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλή-
λων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση 
του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς 
και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για 
την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

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