
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Nυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, για το έτος 2021.

2 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Οικογενει-
ακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
έτους 2021.

3 Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το έτος 2021.

4 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το έτος 2021.

5 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΠΡΟΛΗΨΙΣ 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής και 
β) Πηνελόπειο Ίδρυμα. Ανανέωση Ειδικής Πιστο-
ποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
του Ν.Π.Ι.Δ.: Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών. Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίη-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνι-
κής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής 
Αττικής, με διακριτικό τίτλο «Η ΕΛΠΙΔΑ», και ανα-
νέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτο βάθμιας, Δευ-
τεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντί-
δας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας με 
διακριτικό τίτλο «IKE-ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ».

6 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 3319/77/02-10-2018 
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄4705) 
που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄αρ. 98/02 /
16-01-2018 όμοιας απόφασης (Β΄941) στο πλαίσιο 
του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυ-

ση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 
της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, 
του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλη-
νίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», το οποίο 
καταρτίστηκε με την υπ΄αρ. 1375/19/29-04-2014
απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄1683), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3045/ 52/21-10-2014
όμοια απόφαση (Β΄3198) και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 53016/10625 (1)
Nυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-

γείου και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρη-

σης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, για το έτος 2021. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ-
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως ισχύει σήμερα.

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

ε) Του π.δ. 83/2019 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

ζ) 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).

η) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

θ) Του ν. 3746/2009 και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 76 
και την υπό στοιχεία 10894/Δ1/1652/9-3-2009 απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(Β΄482), όπως ισχύουν.

ι) Του ν. 2639/1998, του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση 
Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)» 
και του ν. 4144/2013, όπως ισχύουν.

ια) Του άρθρου 6, του ν. 3833/2010 (Α΄40).
ιβ) Της παρ. 6 του άρθρου 5 και του άρθρου 17 του 

ν. 3996/2011 (Α΄170).
3. Την υπό στοιχεία. 35963/ΓΔ1.410/2019 υπουργική 

απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης,στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους 
προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 
του Σ.Ε.Π.Ε.» (Β΄1800), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄251).

5. Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Oργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133).

6. Του ν. 3845/2010 (Α΄65) και ιδίως τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις που απορρέουν (παράρτημα ΙΙΙ παρ. 22 και 
παράρτημα 3) όπως ισχύει και αφορούν την καταπολέ-
μηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και 
της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή 
της εργατικής νομοθεσίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στον 
ΑΛΕ 2120202001: 800.000,00 € περίπου, του Ε.Φ. 1033-
208-0000000 του προϋπολογισμού, έτους 2021, για την 
οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αρ. 51752/1020-17.12.2020 
απόφαση έγκριση δέσμευσης πίστωσης με Α.Δ.Α: 
9Τ5Τ46ΜΤΛΚ-ΔΓΙ.

8. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων εκ-
μεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύσεως 
του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας 
λειτουργούν καθ΄ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδος όπως: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχειρήσεις 
συνεχούς Πυράς, Μεταφορικά Μέσα κ.λπ., προς διαπί-
στωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της Εργα-
τικής Νομοθεσίας, από υπαλλήλους που υπηρετούν ή 
συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε. καθώς και την κατα-
πολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις του Σ.ΕΠ.Ε. που απορρέουν ιδίως από τον 
ν. 4046/2012 και τον ν. 4093/2012.

9. Την υπ΄ αρ. 52014/404 της 16-12-2020, εισήγηση 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5ε του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 900 υπαλ-
λήλων περίπου που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και 
συνδράμουν στο έργο του, για τους λόγους που ανα-
φέρονται στο προοίμιο (παρ. 8) της απόφασης για το 
έτος 2021. 

Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυ-
ξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του 
αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνο-
λικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο.

Η νυχτερινή υπερωριακή εργασία θα παρέχεται κατά 
τις ώρες από 22:00 μέχρι 6:00. Υπεύθυνοι για την πα-
ρακολούθηση ορίζονται οι Προϊστάμενοι των περιφε-
ρειακών Διευθύνσεων του Σ.Ε.Π.Ε. και για την Κεντρική 
Υπηρεσία ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Π.Ε., οι οποίοι 
θα βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των υπερωριών 
και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31/12/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 53013/10623 (2)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Οικογενει-
ακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων έτους 2021. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ-
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως ισχύει σήμερα.
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δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄145).

ε) Του π.δ. 83/2019 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄121).

στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

ζ) 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).

η) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

θ) Του άρθρου 6, του ν. 3833/2010 (Α΄40).
3. Την υπό στοιχεία 35963/ΓΔ1.410/2019 (Β΄1800) 

υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), στους προϊσταμένους Γε-
νικών Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και 
στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημά-
των του Σ.Ε.Π.Ε», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄251).

5. Του άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Oργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης 
των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133).

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων όπως 
αποτυπώνονται στο υπ΄ αρ. 52729/10543/21.12.2020 
υπηρεσιακό σημείωμα της,για την ανάγκη καθιέρωσης 
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη, που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή, ύψους μέχρι 36.000,00 € (τριάντα έξι 
χιλιάδων ευρώ), θα βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021 και αναλύεται 
κατά Ε.Φ. 1033.207.0000000 και Α.Λ.Ε. 2120201001 για 
την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αρ. 51740/10198/17.12.2020 
απόφαση έγκριση δέσμευσης πίστωσης με Α.Δ.Α. 
ΨΒΣ846ΜΤΛΚ-1ΜΡ.

8. Την υπό στοιχεία οικ. 52012/402 της 16/12/2020 
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
παρ. 5ε του άρθρου 24, του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
για 36 υπαλλήλους περίπου που υπηρετούν στην Γενική 
Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο 
της παρ. 6 της απόφασης, για το έτος 2021.

Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυ-
ξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του 
αριθμού των ωρών, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός 
των ωρών να υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο.

Η πραγματοποίηση των ωρών και η εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους 
προϊσταμένους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31/12/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3018/10626 (3)
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργεί-

ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το 

έτος 2021. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ-
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως ισχύει σήμερα.

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

ε) Του π.δ. 83/2019 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄121).

στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

ζ) 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).

η) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

θ) Του ν. 3746/2009 και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 76 
και την υπό στοιχεία 10894/Δ1/1652/9-3-2009 απόφαση 
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του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(Β΄482), όπως ισχύουν.

ι) Του ν. 2639/1998, του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση 
Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)» 
και του ν. 4144/2013, όπως ισχύουν.

ια) Του άρθρου 6, του ν. 3833/2010 (Α΄40).
ιβ) Της παρ. 6 του άρθρου 5 και του άρθρου 17 του 

ν. 3996/2011 (Α΄170).
3. Την υπό στοιχεία. 35963/ΓΔ1.410/2019 υπουργική 

απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασί-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης,στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους 
προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 
του Σ.Ε.Π.Ε.» (Β΄1800), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄251).

5. Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Oργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133).

6. Του ν. 3845/2010 (Α΄65) και ιδίως τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις που απορρέουν (παράρτημα ΙΙΙ παρ. 22 και 
παράρτημα 3) όπως ισχύει και αφορούν την καταπολέ-
μηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και 
της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή 
της εργατικής νομοθεσίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
στον ΑΛΕ 2120202001: 800.000,00 € περίπου, του Ε.Φ. 
1033-208-0000000 του προϋπολογισμού, έτους 2021, 
για την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αρ. 51752/10210-
17.12.2020 απόφαση έγκριση δέσμευσης πίστωσης με 
Α.Δ.Α:9Τ5Τ46ΜΤΛΚ-ΔΓΙ.

8. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων εκ-
μεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύσεως 
του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας 
λειτουργούν καθ΄ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδος όπως: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχειρήσεις 
συνεχούς Πυράς, Μεταφορικά Μέσα κ.λπ., προς διαπί-
στωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της Εργα-
τικής Νομοθεσίας, από υπαλλήλους που υπηρετούν ή 
συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε. καθώς και την κατα-
πολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις του Σ.ΕΠ.Ε. που απορρέουν ιδίως από τον 
ν. 4046/2012 και τον ν. 4093/2012

9. Την υπ΄ αρ. 52017/405 της 16-12-2020 εισήγηση του 
Αν. Προϊσταμένoυ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5ε του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες 900 υπαλλήλων περίπου που υπηρετούν 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπη-
ρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και συνδράμουν στο έργο του, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο (παρ. 8) της 
απόφασης για το έτος 2021. 

Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυ-
ξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του 
αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνο-
λικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο.

Η εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από 6:00 μέχρι 
22:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση ορίζονται οι 
Προϊστάμενοι των περιφερειακών Διευθύνσεων του 
Σ.Ε.Π.Ε. και για την Κεντρική Υπηρεσία ο Γενικός Επι-
θεωρητής του Σ.Ε.Π.Ε., οι οποίοι θα βεβαιώνουν την 
πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31/12/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 53012/10622 (4)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργα σίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το έτος 2021. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ-
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως ισχύει σήμερα.

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

ε) Του π.δ. 83/2019 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄121).

στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
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ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμο-
διοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

η) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
θ) Του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄40).
3. Την υπό στοιχεία 35963/ΓΔ1.410/2019 (Β΄1800) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουρ-

γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.Ε.Π.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.Ε.Π.Ε», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄251).
5. Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Oργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των 

Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133).
6. Του ν. 3845/2010 (Α΄65) και ιδίως τις μνημονιακές υποχρεώσεις που απορρέουν (παράρτημα ΙΙΙ παρ.22 και 

παράρτημα 3) όπως ισχύει και αφορούν την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της 
εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη, που προκαλείται με την απόφαση αυτή, ύψους μέχρι 260.000,00 € (Διακοσίων εξήντα 
χιλιάδων ευρώ), θα βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2021 και αναλύεται 
κατά Ε.Φ. και Α.Λ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΣ.ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1033-202-0000000 2120201001 82.000,00€ 82.000,00€

1033-203-0000000 2120201001 72.000,00€ 72.000,00€

1033-501-0000000 2120201001 90.000,00€ 90.000,00€

1033-501-0000000 2120211001 16.000,00€ 16.000,00€

Για τους οποίους έχουν εκδοθεί αντίστοιχα οι υπό στοιχεία: 51721/10179/ ΩΖΔΑ46ΜΤΛΚ-ΧΧΞ ,51730/10188/ 
ΨΛΨ146ΜΤΛΚ-ΝΟΕ, 51763/10221/ 93ΨΜ46ΜΤΛΚ-Λ3Α,51765/10223/ΨΧΦΕ46ΜΤΛΚ-7Ρ4/17.12.2020 αποφάσεις 
έγκρισης δέσμευσης πιστώσεων με τους σχετ. Α.Δ.Α. αντιστοίχως.

8. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού όπως αποτυπώνεται στα Υπηρεσιακά Σημειώματα των αρμοδίων 
Διευθύνσεων του Υπουργείου και των νέων αρμοδιοτήτων και χορήγησης παροχών που έχει αναλάβει το Υπουρ-
γείο μας και ενόψει των νέων τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο Δημόσιο Λογιστικό, στη νέα Οικονομική και 
Διοικητική ταξινόμηση και στην μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. 

9. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε αυτό υπαλλήλων από άλλες υπη-
ρεσίες, καθώς και 25 υπαλλήλων με διάθεση σε Υπουργικά Γραφεία που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου, τη βελτιστο-
ποίηση των εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων, την ενίσχυση και ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών του 
Υπουργείου για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των νέων αρμοδιοτήτων και χορήγησης παροχών 
που έχει αναλάβει το Υπουργείο μας και ενόψει των νέων τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο Δημόσιο Λογιστικό 
και στη νέα Οικονομική και Διοικητική ταξινόμηση.

10. Την υπό στοιχεία οικ: 52011/401 της 16 .12.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για 250 υπαλλήλους περίπου που υπηρετούν η συνδράμουν 
το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τους λόγους που ανα-
φέρονται στο προοίμιο (παρ. 8 και 9) της απόφασης, για το έτος 2021. Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί 
να αυξηθεί η να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση η αύξηση του αριθμού των ωρών, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός 
των ωρών να υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο. Η πραγματοποίηση των ωρών και η εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους προϊσταμένους. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2021. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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    Αριθμ. Δ14/52429/698 (5)
Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 

Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΠΡΟΛΗ-

ΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προλη-

πτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρι-

κής και β) Πηνελόπειο Ίδρυμα. Ανανέωση Ειδικής 

Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φρο-

ντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ανανέωση Ειδικής Πι-

στοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-

ας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες Δυτικής Αττικής, με διακριτικό τίτλο 

«Η ΕΛΠΙΔΑ», και ανανέωση Ειδικής Πιστοποί-

ησης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι-

τοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: 

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας με διακριτικό τίτ-

λο IKE-ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄236).

2. Tην παρ.1 και το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
7 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄30).

3. Tην παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

4. Tο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/ 
2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανι-
σμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄206).

5. Tο άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄41) νόμος αρ-
μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβά-
σεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας... Tης εθνικής 
οικονομίας».

6. Tο άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄22).

7. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133).

8. Tο 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).

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

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

11. Tην υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄1310).

12. Tην υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ.34029/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄1163).

13. Tις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πι-
στοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που μας 
διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. 10849/18-12-2020 έγγραφό του.

15. Τα στοιχεία του φακέλου.
16. Tο γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-

τρώο.. και άλλες διατάξεις» (Β΄22), έχει πραγματοποιηθεί 
η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μη-
τρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

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

Α. Την Ανανέωση Πιστοποίησης ως φορέων παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προ-
ληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής με 
έδρα στο Μαρούσι.

β) Πηνελόπειο Ίδρυμα με έδρα στην Νέα Ιωνία Αττικής.
Β. Την Ανανέωση Πιστοποίησης ως φορέα παροχής 

υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

• Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
με έδρα στην Αθήνα.

Γ. Την Ανανέωση Πιστοποίησης ως φορέα παροχής υπη-
ρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

• Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Δυτικής Αττικής, με διακριτικό τίτλο «Η ΕΛΠΙΔΑ» 
με έδρα στο Περιστέρι.

Δ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέα παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτο-
βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

• Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας, με διακριτικό τίτλο 
IKE-ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ με έδρα στη Μεταμόρφωση 
Αττικής.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 6952/137/15-12-2020 (6)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 3319/77/02-10-2018 από-

φασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄4705) που αφο-

ρά στην τροποποίηση της υπ΄αρ. 98/02/ 16-01-

2018 όμοιας απόφασης (Β΄941) στο πλαίσιο του 

«Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυ-

ση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 

της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, 

του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλη-

νίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», το οποίο 

καταρτίστηκε με την υπ΄αρ. 1375/19/ 29-04-2014 

απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄1683), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3045/52/21-10-2014 

όμοια απόφαση (Β΄3198) και ισχύει. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Των άρθρων άρθρα 14 και 15 του ν. 2224/1994 

(Α΄112).
Β. Του άρθρου 10 του ν. 2336/1995 (Α΄189).
Γ. Του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄188).
Δ. Της παρ. 7 του άρθρου 6, του εδαφίου ΙΔ της παρ. 2 

του άρθρου 8 και του εδαφίου IB της παρ. 2 του άρθρου 
9 του ν. 2956/2001.

Ε. Του ν. 4144/2013.
2. Την υπ΄αρ. 1249/15-12-2020 γνώμη της Επιτροπής 

του ΕΛΕΚΠ.
3. Τη γνώμη των μελών του.
4. Δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του προϋπο-

λογισμού, αποφασίζουμε:
Την αποδοχή της υπ΄αρ. 1249/15-12-2020 διατύπωσης 

γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ ως προς την τροποποί-
ηση της υπ΄αρ. 3319/77/02-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. 
του Οργανισμού (Β΄4705) που αφορά στην τροποποίηση 
της υπ΄αρ. 98/02/16-01-2018 όμοιας απόφασης (Β΄941) 
στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την 
ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της 
Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., 
του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων 
μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», ως εξής:

Άρθρο 1
«Αντικείμενο προγράμματος - 
Στόχος του προγράμματος»

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της 
απασχόλησης, συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) ανέρ-
γων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής 
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώ-
σεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελ-
ληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Συγκεκριμένα, 
θα απασχοληθούν εκατόν σαράντα εννέα (149) άτομα 
στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες 
Οργανώσεις μέλη αυτής, εκατόν είκοσι (120) άτομα στην 
Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις-μέλη αυτής καθώς και σαρά-
ντα τέσσερα (44) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες 
Οργανώσεις-μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε., καθώς και επτά (7) άτομα 
στο ΣΕΒ και τους συνδέσμους αυτού.

Οι εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεις που αφορούν 
στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής: Έως εννέα (9) θέ-
σεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτε-
ροβάθμια Οργάνωση και έως τρεις (3) θέσεις για κάθε 
Πρωτοβάθμια Οργάνωση.

Οι εκατόν είκοσι (120) θέσεις που αφορούν στην 
Ε.Σ.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής: Έως δέκα (10) θέσεις στην 
τριτοβάθμια οργάνωση, έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευ-
τεροβάθμια Οργάνωση και έως δύο (2) θέσεις για κάθε 
Πρωτοβάθμια Οργάνωση.

Οι σαράντα τέσσερις (44) θέσεις που αφορούν στο 
Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις-μέλη του 
Σ.Ε.Τ.Ε. κατανέμονται ως εξής:

Από τις συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις, οι εί-
κοσι έξι (26) θέσεις κατανέμονται στα παραρτήματα/
γραφεία του Σ.Ε.Τ.Ε. και συγκεκριμένα έως δύο (2) θέσεις 
ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας.

Όσον αφορά στις επτά (7) θέσεις που αφορούν στο 
ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:

1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Τρεις 
(3) θέσεις.

2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία 
(1) θέση.

3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος: Δύο (2) θέση.

4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Ελλάδας: Μία (1) θέση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   
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*02060383112200008*

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,
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