
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέγιστου 
ποσού έως 5.868.000 €, για τη χορήγηση δανείων 
σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν οικο-
νομική δραστηριότητα, προς αποκατάσταση κτι-
ριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές 
καταστροφές.

2 Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για το 
προσωπικό που υπηρετεί σε ορισμένες υπηρε-
σίες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Ο Άγιος Στυλιανός» για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/87529/0025  (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέγιστου 

ποσού έως 5.868.000 €, για τη χορήγηση δανείων 

σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν οικο-

νομική δραστηριότητα, προς αποκατάσταση κτι-

ριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές 

καταστροφές. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143),

(β) τoυ π.δ. 142/2017, «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

(γ) των άρθρων 91, 96, 97, 100, 101 και 104 του ν. 4549/ 
2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),

(δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

(ε) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805),

2. Τις εξής έντεκα (11) κοινές υπουργικές αποφά-
σεις: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./9925/Α325/23.06.2021 (Β΄ 2789), 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8477/Α325/10.06.2021 (Β΄ 2674),  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./8421/Α325/10.06.2021(Β΄ 2506), Δ.Α.Ε. Φ.Κ.-Κ.Ε./
8835/Α325/23.06.2021 (Β΄ 2791), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7352/
Α325/11.06.2021 (Β΄ 2645), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./13665/Α325/ 
17.08.2021 (Β΄ 3863), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 
(Β΄ 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β΄ 3905), 
ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/8582/Α325/16.07.2021 (Β΄ 3361), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./11203/Α325/09.07.2021 (Β΄ 3077), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9398/
Α325/13.07.2021 (Β΄ 3286).

3. Το υπό στοιχεία ΚΜΚΕΕ00376ΕΞ2018ΕΜΠ/12.12.2018 
έγγραφο και το από 04.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι-
σχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τα υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.11550/Α324/ 
05.07.2021 και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.15061/Α324/ 01.09.2021 
έγγραφα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (υπό στοιχεία ΓΛΚ 2/87529/06.07.2021 και 
2/95323/02.09.2021 αντίστοιχα), με τα οποίο ζητείται η 
παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Την υπ’ αρ. 07/06.10.2021 απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 96 του ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ποσοστό 75%, 
για τη χορήγηση δανείων προς αποκατάσταση ζημιών σε 
κτίρια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, (τα οποία δεν 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα), οι οποίες προκλή-
θηκαν από τις φυσικές καταστροφές που περιγράφονται 
στις κάτωθι έντεκα (11) κοινές υπουργικές αποφάσεις, με 
μέγιστο ποσό εγγύησης για κάθε κοινή υπουργική από-
φαση και φυσική καταστροφή, το ποσό που αναφέρεται 
στον παρακάτω πίνακα και συνολικά για το μέγιστο ποσό 
των 5.868.000 €:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)
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Α/Α ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΔ (75% 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ)

1
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./9925/

Α325/23.06.2021 
(Β΄ 2789)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 
28ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας

87.840 65.880

2
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./8477/

Α325/10.06.2021 
(Β΄ 2674)

Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019 σε 
περιοχές του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

440.000 330.000

3
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8421/

Α325/10.06.2021 
(Β΄ 2506)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από τον σεισμό της 13ης Ιανουαρίου 2021, 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

21.600 16.200

4
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8835/

Α325/23.06.2021 
(Β΄ 2791)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ.πρωτ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β΄5293, 
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1432/Β/9.4.2021) 
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 
χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον 
σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και 
Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

1.567.800 1.175.850

5
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7352/

Α325/11.06.2021 
(Β΄ 2645)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια που επλήγησαν από την πλημμύρα και 
τη χαλαζόπτωση της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 
2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ηρακλείου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

504.000 378.000

6

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./13665/

Α325/17.08.2021 
(Β΄ 3863)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής

1.194.720 896.040

7
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/

Α325/20.08.2021 
(Β΄ 3898)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) 
αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2.111.380 1.583.535
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8

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - 
Κ.Ε/13758/

Α325/20.08.2021 
(Β΄ 3905)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές 
α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1.043.300 782.475

9
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - ΚΕ/8582/

Α325/16.07.2021 
(Β΄ 3361)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 4ης 
Απριλίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου 
της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας

21.600 16.200

10

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - 
Κ.Ε./11203/

Α325/09.07.2021 
(Β΄ 3077)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης 
Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής

767.760 575.820

11
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9398/

Α325/13.07.2021 
(Β’ 3286)

Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2019 σε περιοχές 
του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

64.000 48.000

ΣΥΝΟΛΟ 7.824.000 5.868.000

Οι βασικοί όροι των δανείων είναι οι εξής:
1. Από τα ποσά των δανείων που θα χορηγηθούν στους 

πληγέντες θα αφαιρεθούν τα ποσά της τυχόν ιδιωτικής 
ασφάλισης των ακινήτων.

2. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα-
κατασκευής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

3. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 
ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η 
πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

4. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα-
κατασκευής διατηρητέων κτιρίων ορίζεται σε είκοσι 
πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματο-
ποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές 
δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής 
σύμβασης.

5. Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, 
της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά προηγεί-
ται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, 
προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς 
άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο 
κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α΄ 178). 
Σε περίπτωση που το επιτόκιο των εντόκων γραμματί-
ων λάβει αρνητική τιμή (-), αντί αυτής θα εφαρμόζεται 
μηδενική τιμή.

6. Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων 
χρεολυτικών δόσεων, το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό 
του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 
Αφού περάσει ένα τρίμηνο από τη λήξη της τρίτης δό-
σης, οι τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το 
Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, οφείλουν να 
υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρ. 
2/18649/0025/15.05.2020 (Β’ 2169) υπουργική απόφαση.

7. Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν την είσπραξη 
από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημέ-
νων δόσεων με την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα 
δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου.

8. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων 
των τραπεζών, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο 
εγγυημένο ποσό κεφαλαίου σε ποσοστό 75%.

9. Για ποσά δανείων μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγ-
γραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω 
των 10.000 € θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύ-
ματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται 
ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του 
άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου ακινήτου που 
τυχόν προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η αξία 
του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υπο-
θήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε 
άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
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10. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα εξετάζουν την δυνατό-
τητα αποπληρωμής των δανείων από τους δικαιούχους, 
με τα ίδια κριτήρια που εξετάζουν τη χορήγηση δανείων 
χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τη 
συνήθη τραπεζική πρακτική.

11. Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης 
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντί-
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση 
της οικονομίας.

12. Ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών, από τη δημοσί-
ευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης εγγύησης, για τη 
χορήγηση των δανείων.

Σε περίπτωση υποβολής από τους δικαιούχους των 
δανείων ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκ-
πλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν από τα 
όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση, οι 
εν λόγω δικαιούχοι θα υπόκεινται πέρα από τις προβλε-
πόμενες νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες:

α) Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξι-
πρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, 
που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού 
του δανείου.

γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων 
των δανείων που είχαν καταβληθεί, εντόκως με το ισχύον 
επιτόκιο υπερημερίας.

Σε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν εξοφλήσουν τις 
οφειλές τους στην Τράπεζα, το χρέος βεβαιώνεται στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ του δανειολήπτη/πρωτοφειλέτη, εις βά-
ρος του, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4549/2018 «Το 
Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση 
της υποχρέωσής του που απορρέει από την κατάπτωση 
της εγγύησης ή που τυχόν επιβληθεί ή καταλογιστεί σε 
βάρος του επ’ αφορμή αυτής. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι η προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, σε 
βάρος των πρωτοφειλετών, των εγγυητών και λοιπών 
συνυπόχρεων, των σχετικών ποσών στις αρμόδιες Δη-
μόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες…».

Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλουν 
στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-
λαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι-
κής σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 105 
του ν. 4549/2018:

1. Κάθε μήνα, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται 
τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

2. Κάθε τρίμηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέρο-
νται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού-
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια 
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυ-
ήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δύναται 
να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος της οποίας δύναται να 
ανέλθει σε 5.868.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ι

       Αριθμ. 271313 (2)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για 

το προσωπικό που υπηρετεί σε ορισμένες υπη-

ρεσίες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλο-

νίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» για το έτος 2022. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Tου άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (A΄ 143), β) της 

παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως 
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» (Α΄ 126), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 και 
γ) των παρ. 10 και 7 παρ. 1 των άρθρων 6 του ν. 2503/ 
1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 107), καθώς και εκείνες του άρθρου 56 
του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93), δ) της υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 (Β΄ 1659) όμοια απόφαση, ε) της 
υπ’ αρ. 48558/03.08.2009 (Β΄ 1632) Ειδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυ-
τών, στ) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), ζ) της 
παρ. Ι του άρθρου 8 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θρά-
κης» (Α΄ 235), η) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/ 
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμη-
ση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) και 
θ) την υπ’ αρ. 14138/1505-2017 Υ.Ο.Δ.Δ. 250 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με τον διορισμό 
του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

2. Την υπ’ αρ. 118/30-09-2021 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσα-
λονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», αναφορικά με την καθιέρω-
ση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό 
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ορισμένων υπηρεσιών του νομικού προσώπου, για το 
έτος 2022, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
και η εξυπηρέτηση των αναγκών των βρεφών και νηπίων 
που φιλοξενούνται σε αυτό.

3. Την υπ’ αρ. 5332/24-09-2021 βεβαίωση του Δημοτι-
κού Βρεφοκομείου, αναφορικά με την πρόσθετη δαπάνη 
που προκαλείται από την εφαρμογή της ανωτέρω από-
φασης ύψους 63.600,00 ευρώ στους Κ.Α.: 02.10.6012.1, 
02.10.6022.01 και 02.10.6042.01 του προϋπολογισμού 
του φορέα για το οικονομικό έτος 2022. Για τα επόμε-
να έτη θα προϋπολογιστεί δαπάνη ανάλογου ύψους σε 
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του φορέα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας των παρακάτω Υπηρεσιών του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 
για το έτος 2022, ως ακολούθως:

Α) Το Τμήμα Περίθαλψης Βρεφών (Βρεφοκομείο) του 
Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ», λόγω του είδους και της μορφής του και των 
συνθηκών λειτουργίας του, λειτουργεί όλο το εικοσιτε-
τράωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, Σαββατοκύρια-
κα και αργίες, δηλαδή 365 ημέρες το χρόνο.

1. για το προσωπικό των κλάδων ΤΕ9 - Βρεφονηπιο-
κόμων και ΔΕ8 - Βοηθών Βρεφοκόμων που εργάζονται 
στο Τμήμα Περίθαλψης Βρεφών (Βρεφοκομείο) και το 
οποίο για το έτος 2022 ανέρχεται σε πέντε (5) και οχτώ 
(8) μόνιμους υπαλλήλους αντίστοιχα, καθώς και για το 
μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΠΕ10 - Νηπιαγωγών το 
οποίο ανέρχεται σε ένα (1) άτομο και για το προσωπικό 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου ειδικοτήτων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών 
Βρεφοκόμων, το οποίο για το έτος 2022 ανέρχεται σε 
τέσσερα (4) και τρία (3) άτομα αντίστοιχα.

Επίσης, η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας 
επιβάλλεται και για το προσωπικό της ειδικότητας ΔΕ 
Βοηθού Βρεφοκόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου που θα προκύψει το έτος 2022 
λόγω αναγκαιότητας κάλυψης των βαρδιών και εποχια-
κών αναγκών, και το οποίο ανέρχεται σε οχτώ (8) άτομα.

Συνολικά δεκατέσσερις (14) μόνιμοι υπάλληλοι, εφτά 
(7) υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου και οχτώ (8) υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Το προσωπικό των προαναφερόμενων κλάδων και ει-
δικοτήτων χρειάζεται να απασχολείται σε 24ωρη βάση - 
λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - καθ’ όλη 
την διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβάνονται Σάβ-
βατα, Κυριακές και αργίες) καθ’ όλο το έτος σε τέσσερις 
(4) βάρδιες των έξι (6) ωρών η καθεμία, ως εξής:

1η βάρδια: από 06.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. και 07.00 π.μ. 
έως 13.00

2η βάρδια: από 12.00 μ.μ. έως 18.00 μ.μ. και 15.00 μ.μ. 
έως 21.00 μ.μ. 3η βάρδια: από 18.00 μ.μ. έως 24.00 μ.μ.

4η βάρδια: από 24.00 μ.μ. έως 06.00 π.μ.
2. για το προσωπικό ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαρι-

ότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, που εργάζονται στο Τμήμα Περίθαλψης Βρεφών 

(Βρεφοκομείο) και το οποίο για το έτος 2022 ανέρχεται 
σε δύο (2) άτομα.

Επίσης, η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας 
επιβάλλεται και για το προσωπικό ειδικότητας ΥΕ Καθα-
ρίστριας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
που θα προκύψει το έτος 2022 λόγω αναγκαιότητας κά-
λυψης των αναγκών του Ιδρύματος και το οποίο ανέρ-
χεται σε δύο (2) άτομα.

Συνολικά δύο (2) υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και δύο (2) υπάλληλοι 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου. Το προσωπικό αυτό χρειάζεται να εργάζεται από 
Δευτέρα έως Κυριακή, καλύπτοντας τα ωράρια: α) από 
06.00 π.μ. έως 12.24 μ.μ., β) από 07.00 π.μ. έως 13.24 μ.μ., 
γ) από 13.00 π.μ. έως 19.24 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους, 
διότι η καθαριότητα σε ένα χώρο όπου φιλοξενούνται 
βρέφη και παιδιά είναι κάτι παραπάνω από σημαντική 
και πρέπει να είναι καθημερινή και σχολαστική.

3. για το προσωπικό της ειδικότητας ΥΕ Βοηθός Μά-
γειρα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου που θα προκύψει το έτος 2022 λόγω αναγκαιό-
τητας κάλυψης των αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκο-
μείου και στην οποία ειδικότητα θα απασχοληθεί ένα (1) 
άτομο. Συνολικά, ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το προσωπικό 
αυτό χρειάζεται να εργάζεται από Δευτέρα έως Κυριακή 
καλύπτοντας τα ωράρια: α) από 06.00 - 14.00 ή 07.00 π.μ. 
έως 15.00 μ.μ., β) από 12.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ., καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της 
εργασίας τους, για τις ανάγκες της σίτισης των βρεφών 
και νηπίων.

Στο Μαγειρείο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσα-
λονίκης παρασκευάζεται σε καθημερινή βάση πρωινό 
και μεσημεριανό για παιδιά που φοιτούν στον Βρεφο-
νηπιακό Σταθμό, καθώς και πρωινό, μεσημεριανό, απο-
γευματινό και βραδινό γεύμα για τα βρέφη και νήπια του 
Βρεφοκομείου 365 ημέρες το χρόνο.

Β) Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφονηπιακός 
Σταθμός) του Ιδρύματος για το έτος 2022 επιβάλλεται η 
καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας:

1. για το προσωπικό της ειδικότητας ΥΕ Τραπεζοκό-
μων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, το οποίο για το έτος 2022 ανέρχεται σε ένα (1) 
άτομο. Συνολικά ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το προσωπικό 
αυτό χρειάζεται να εργάζεται από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από 06.00 π.μ. 
έως 14.00 μ.μ. για τις ανάγκες της σίτισης των βρεφών 
και νηπίων.

2. για το προσωπικό ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το 
οποίο για το έτος 2022 ανέρχεται σε τρία (3) άτομα. Συ-
νολικά τρεις (3) υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το προσωπικό αυτό χρει-
άζεται να απασχολείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καλύπτοντας τα ωράρια: 
α) από 06.00 π.μ. έως 12.24 μ.μ., β) από 07.00 π.μ. έως 
13.24 μ.μ., λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους.
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Γ) Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού για το έτος 
2022 επιβάλλεται η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΥΕ16 - 
Φυλάκων - Εργατών καθώς και για το προσωπικό ειδι-
κότητας ΥΕ Εργατοτεχνίτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και το οποίο για το έτος 2022 
ανέρχεται σε δύο (2) άτομα και ένα (1) άτομο αντίστοιχα 
λόγω αναγκαιότητας κάλυψης των βαρδιών.

Επίσης, η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας 
επιβάλλεται και για το προσωπικό της ειδικότητας ΥΕ Φύ-
λακας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου που θα προκύψει το έτος 2022 λόγω αναγκαιότη-
τας κάλυψης των βαρδιών και εποχιακών αναγκών, και το 
οποίο ανέρχεται σε τέσσερα (4) άτομα. Συνολικά δύο (2) 
μόνιμοι υπάλληλοι, ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και τέσσερις (4) υπάλ-
ληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου. Το προσωπικό αυτό χρειάζεται να εργάζεται σε 
24ωρη βάση (λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρε-

σιών) καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμ-
βάνονται Σάββατα - Κυριακές και Αργίες), καθ’ όλο το έτος, 
σε τρεις (3) βάρδιες των οχτώ (8) ωρών η καθεμία, ως εξής:

1η βάρδια: από 06.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
2η βάρδια: από 14.00 μ.μ. έως 22.00 μ.μ.
3η βάρδια: από 22.00 μ.μ. έως 06.00 π.μ.
Η φύλαξη των χώρων του Δημοτικού Βρεφοκομείου 

Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και η καθαριότητα 
του προαύλιου χώρου του απαιτεί την παρουσία φυλά-
κων ή ανάλογων ειδικοτήτων επίσης όλο το εικοσιτετρά-
ωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, Σαββατοκύριακα 
και αργίες, δηλαδή 365 ημέρες το χρόνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02053961911210008*

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,


		2021-11-22T13:21:38+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




