
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «“ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑ-
ΡΟΣ” Τρύφου Αιτωλοακαρνανίας» ως ιαματικού.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονο-
μικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β’ Εξάμηνο 2021. 

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον 
υπάλληλο που τηρεί και συντάσσει τα πρακτι-
κά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» για το Β’ εξάμηνο του έτους 
2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 9432 (1)
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «“ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑ-

ΡΟΣ” Τρύφου Αιτωλοακαρνανίας» ως ιαματικού .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (Α’ 230) και ειδικότερα 

τα άρθρα 4 και 5 αυτού.
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και συγκεκριμένα το άρθρο 109 αυτού.

4. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α’ 187), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016, περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Τουρισμού (Α’ 208).

6. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

7. Την υπ’ αρ. 16655/22.12.2006 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης 
ιαματικών φυσικών πόρων» (Β’  1932), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 17414/02.10.2009 (Β’  2215), 
1721/04.02.2013 (Β’ 188) και 22527/30.10.2014 (Β’ 2997), 
όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού.

8. Την υπ’ αρ. 647/13.01.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30) απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Συγκρότηση και ορι-
σμός μελών της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυ-
σικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α’ 230)», 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 25887/14.12.2015 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  928), 6452/10.04.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  175), 
7826/05.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  219), 13658/04.08.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  403), 21369/16.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  625), 
12304/26.06.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.  418), 21666/05.12.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  1100), 2081/05.02.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.  130), 
6899/06.05.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.  370), 13252/02.09.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 704), 4296/10.03.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 230).

9. Την υπ’  αρ. 27042/29.12.2015 (Υπ. Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού) αίτηση του Δήμου Άκτιου 
Βόνιτσας με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών για 
την αναγνώριση του φυσικού πόρου της πηγής «ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΡΒΑΡΟΣ» Τρύφου Αιτωλοακαρνανίας, Δήμου Άκτιου 
Βόνιτσας, ως ιαματικού.

10. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώ-
ριση του φυσικού πόρου, «ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ» Τρύφου 
Αιτωλοακαρνανίας ως ιαματικού, όπως αποτυπώθηκε 
στην Γνωμοδότηση της 62ης συνεδρίασης/18.09.2020 
της Ε.Π.Ι.Φ.Π. (α.π. ΕΠΙΦΠ 31/05.10.2020).

11. Το από τον Σεπτέμβριο 2020 τοπογραφικό διά-
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Πολιτικού Μηχανικού 
Παναγιώτη Δ. Καψάλη, εγκεκριμένο και θεωρημένο 
στις 25.01.2021 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊστα-
μένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της 
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις 
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2635

34963



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34964 Τεύχος B’ 2635/18.06.2021

της 62ης συνεδρίασης/18.09.2020 της Ε.Π.Ι.Φ.Π. (υπ’ αρ. 
318/28.01.2021 διαβιβαστικό σημείωμα της Διεύθυνσης 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος της 
πηγής «ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ» που βρίσκεται στην Τοπική 
Κοινότητα Τρύφου, με τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: Άγι-
ος Βάρβαρος, του Δήμου Άκτιου Βόνιτσας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, με συντεταγμένες θέσης σύλληψης 
Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: Χ=243637.471, Υ=4303070.570, Z=212

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 
Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος της πηγής «ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ» Τρύ-
φου Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, 
έχει θερμοκρασία: 15,9 0C, ηλεκτρ. αγωγιμότητα (μ.ο.): 
540 μS/cm, ενεργός οξύτητα (pH)(μ.ο.): 7.17, ραδιενεργά 
στοιχεία: Ραδόνιο (Rn)(μ.ο.): 8,35 Bq/L, ράδιο (Ra)(μ.ο.): 
2,15 ± 0,6 Bq/L, ουράνιο(U): - μg/L. Χημικά στοιχεία: Ca2+, 
Να+, Mg2+, K+, HCO3

-, F-, B, Ba, Li, Mn, Fe, Ga, Sr, P και αέ-
ρια: H2S, CO2. Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα είναι: 
4-5 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτο-
ποιείται ως: όξινος ανθρακικός, ασβεστο-νατριούχος, 
υδροθειούχος, με Mg2+, K+, F-, B, Ba, Li, Mn, Fe, Ga, Sr, P

2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Η πηγή Αγ. Βαρβάρου Τρύφου χαρακτηρί-

ζεται ως Ψυχρή - Μεσομεταλλική - Υποτονική - Ισχυρώς 
Οξυανθρακούχος - Ασθενώς Υδροθειούχος με στοιχεία: 
Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3

-, Cl-, SO4
-2, Κ+ ενώ η πηγή δεν είναι 

ραδιενεργή (< 46 Bq/L) και κρίνεται ραδιολογικά κατάλ-
ληλη για εξωτερική χρήση.

Η περιεκτικότητα του φυσικού υδάτινου πόρου 
(Cl-, Na+, Ca+2, SO4

-, Κ+, Sr2+, Β, Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3
-, Cl-, 

SO4
-2, Κ+) και η θερμοκρασία του (ψυχρό) το καθιστά 

ιδανικό για λουτροθεραπεία με τη μέθοδο της ολοσωμα-
τικής εμβύθισης στο νερό, με σύγχρονη καθοδηγούμενη 
άσκηση στο νερό για:

α. Επικουρική θεραπεία σε παθήσεις του καλυπτηρίου 
συστήματος, όπως έκζεμα, κνίδωση, ψωρίαση, παρασι-
τικές δερματοπάθειες, όπως η ψώρα, μικροβιακές δερ-
ματοπάθειες και ακμή, λόγω της παρουσίας υδροθείου.

β. Επικουρική θεραπεία σε παθήσεις του ερειστικού 
συστήματος, όπως φλεγμονώδεις, εκφυλιστικές και με-
τατραυματικές παθήσεις των αρθρώσεων.

γ. Επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με υπέρταση που 
ρυθμίζεται, λόγω της αγγειοδιαστολής που προκαλείται 
κυρίως από τα ιόντα φθορίου, αλλά και τα θειούχα.

Αντενδείξεις: Για σοβαρά συστημικά νοσήματα, όπως 
καρκίνος, υπερθυρεοειδισμός, φυματίωση, σακχαρώδης 
διαβήτης, γενική παθολογική κατάσταση επιβαρυμένη 
με πυρετό, αναιμία, απώλεια βάρους, αιμορραγία, αιμο-
δερματοπάθειες, σπογγοειδής μυκητίαση, μεταδοτικές 
ασθένειες, σοβαρή καρδιοπάθεια, πνευμονικό οίδημα, 
πρόσφατο έμφραγμα ή άλλες σοβαρές καρδιακές βλά-
βες, αρρυθμίες και αρτηριακή υπέρταση ή υπόταση που 
δεν ρυθμίζονται, η νεφροπάθεια, η ηπατοπάθεια, η προ-
χωρημένη αρτηριοσκλήρωση ιδίως των εγκεφαλικών 
αγγείων, οι πρόσφατες εγκεφαλικές αιμορραγίες και οι 
θρομβώσεις των αγγείων πριν περάσουν έξι (6) τουλά-
χιστον μήνες από την προσβολή, οι βαριές νευρικές και 
οι ψυχικές παθήσεις, οι οξείες φλεγμονώδεις δερματικές 
και οι γυναικολογικές παθήσεις, καθώς και οι φυσιολογι-
κές καταστάσεις εγκυμοσύνης και εμμηνορυσίας.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση, σε φω-
τοσμίκρυνση, το από το Σεπτέμβριο 2020 τοπογραφικό 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, του Πολιτικού Μηχανικού 
Παναγιώτη Δ. Καψάλη, το οποίο έχει εγκριθεί και θεω-
ρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της 
Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Τουρισμού στις 25.01.2021, ως προς την ορθότη-
τα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου της πηγής 
«ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ» Τρύφου Αιτωλοακαρνανίας», Δήμου 
Άκτιου - Βόνιτσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 Ι 

 Αριθμ. 218678  (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού  - Οι-

κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-

τσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β’ Εξά-

μηνο 2021.  

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Την υπ’  αρ. 15840/156612/04.10.2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας (Β’ 4788) «Έγκριση της 146/2018 
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαι-
ροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α’ 222): ‘‘Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας’’, όπως ισχύει».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α’ 176).

4. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 91 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας….» (Α’ 143).

5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυ-
χτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» 
(Β’ 17).

6. Την υπ’ αρ. 319309/16-11-2020 απόφαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 16/
12-11-2020) επί της σύνταξης του προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 
ΩΩΝ47ΛΡ-ΛΡΩ).

7. Την υπ’ αρ. 328473/23-11-2020 Βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Καρδίτσας, περί 
ύπαρξης πιστώσεων για αμοιβές υπερωριακής απασχό-
λησης πέραν του κανονικού ωραρίου.

8. Την υπ’ αρ. 359753/14-12-2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας για συγκρότηση επιτροπών 
εκκαθάρισης αρχείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας.

9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καρ-
δίτσας, λόγω της εκκαθάρισης αρχείων που υπέστησαν 
σοβαρές ζημιές εξαιτίας της καταστροφικής πλημμύ-
ρας που προκλήθηκε από την επέλαση του ΙΑΝΟΥ
(18-09-2020), της οργάνωσης και συντονισμού των ενερ-
γειών καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν, καθώς 

και την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των κτιρια-
κών υποδομών των υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας, των 
Περιφερειακών Γραφείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε 11 διαφορετικά 
κτίρια με παλαιότητα πάνω από 40 χρόνια το καθένα και 
τα οποία μετά την επέλαση του τυφώνα έχουν υποστεί 
σοβαρές ζημιές.

10. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που απαιτεί 
η διαχείριση καταστάσεων σχετικών με την πανδημία 
(COVID 19) και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλεται 
να εφαρμοστούν για την προάσπιση της υγείας τόσο των 
εργαζομένων, όσο και των πολιτών που προσέρχονται 
στην Υπηρεσία για εξυπηρέτηση.

11. Το γεγονός, ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη προ-
σωπικού, για την αντιμετώπιση των έκτακτων ή επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών, θα απαιτηθεί να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οι-
κονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αποζημίωση καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για τις απογευματινές ώρες, για το έτος 2021 
για είκοσι τρείς (23) συνολικά υπαλλήλους της Διεύθυν-
σης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καρδίτσας για το 
Β’ Εξάμηνο του 2021 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο και για τους λόγους 
που αναφέρονται κάτωθι ως εξής:

1. Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, οι αρμοδι-
ότητες του οποίου αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων, 
εποχικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που 
προκύπτουν κατόπιν νέων Νόμων, εγκυκλίων, κανονι-
σμών και οδηγιών που εκδίδουν κυρίως το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους και τα λοιπά Υπουργεία και με τις οποίες 
ζητούνται αναφορές και στοιχεία (προσωπικού, μισθο-
δοσία, οικονομικά) μέσα σε αποκλειστικές δεσμευτικές 
προθεσμίες. Η απονομή νέων αρμοδιοτήτων προς το 
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ΠΕ Καρδίτσας, 
η τήρηση προθεσμιών ως προς την καταχώρηση στοιχεί-
ων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούν τα 
Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και Φορείς της Κεντρικής 
Κυβέρνησης (Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δη-
μοσίου, Κόμβος Διαλειτουργικότητας, ΥΕΚΑ - Πληροφο-
ριακό Σύστημα «Εργάνη», Ηλεκτρονική Βάση Σώματος 
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης - «σύστημα 
παρακολούθησης διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας πτυ-
χίων, πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών του 
προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων» και «Σύστημα 
καταχώρησης και παρακολούθησης πειθαρχικών υπο-
θέσεων υπαλλήλων δημοσίων φορέων», Ηλεκτρονική 
Βάση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης «Πόθεν 
Έσχες») και η ανάρτηση αρχείων πληρωμών των υπαλ-
λήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) μέσα σε απο-
κλειστικές δεσμευτικές ημερομηνίες.

Η διαχείριση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 
όπου αποτυπώνονται οι οργανικές μονάδες του φορέα, 
οι υπηρετούντες σε αυτές υπάλληλοι και τα αντίστοι-
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χα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Η υλοποίηση των 
σταδίων του Προγράμματος του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας με την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης 
θέσεων/κάλυψης αναγκών, η ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών αξιολόγησης των αιτήσεων από τα τριμελή όργανα 
των φορέων υποδοχής εντός συγκεκριμένων χρονικών 
ορίων και μετατάξεων.

Η υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας 
και η πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ μέσα σε 
καθορισμένες δεσμευτικές υπηρεσίες με προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι έκτακτοι έλεγχοι που γίνονται στα 
ανωτέρω προγράμματα από τις αρμόδιες αρχές και την 
Ε.Ε. και η παροχή στοιχείων προς αυτούς.

Τέλος, ενέργειες που χαρακτηρίζονται επείγουσες, 
όπως η υποβολή στοιχείων που ζητούνται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών για την προστασία του προσωπικού 
από την επιδημία COVID 19, είναι αδύνατον να πραγμα-
τοποιηθούν εντός του κανονικού ωραρίου.

2. Το Τμήμα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης 
οι κύριες αρμοδιότητές του οποίου αφορούν στη σύ-
νταξη του προϋπολογισμού, τον έλεγχο αυτού και την 
αναμόρφωσή του, καθώς και τη σύνταξη του ετήσιου 
απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, στην 
καταγραφή των χρηματοδοτήσεων, στη σύνδεση αυτών 
με δημόσια έργα και δαπάνες, στην τήρηση του Μητρώ-
ου Δεσμεύσεων, στην παρακολούθηση των εκκρεμών 
οφειλών και στην τήρηση των ημερομηνιών εξόφλησης 
των τιμολογίων.

Επίσης, το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για την προ-
στασία και καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της Π.Ε. 
Καρδίτσας και ως εκ τούτου για τη δήλωση των ακινήτων 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για τα οποία έγινε και συνε-
χίζει να γίνεται ακόμα ξεκαθάρισμα μεταξύ των φορέ-
ων, στους οποίους ανήκουν (ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιποί φορείς).

Επιπρόσθετα, από 01.01.2017 μεταφέρθηκε στο ανω-
τέρω Τμήμα η αρμοδιότητα εκκαθάρισης και έκδοσης 
χρηματικών ενταλμάτων, η οποία μέχρι 31.12.2016 εκτε-
λούνταν από τις Υ.Δ.Ε. Η μεταβίβαση αυτής της αρμοδιό-
τητας απαιτεί λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών 
των δαπανών εκκαθάρισης, ώστε να είναι καθόλα νόμι-
μες και κανονικές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και η υλοποίησή τους να γίνεται εντός των καθορισμέ-
νων προθεσμιών.

Επίσης, προέκυψαν αυξημένες αρμοδιότητες λόγω της 
πανδημίας COVID-19, στα πλαίσια παρακολούθησης και 
παροχής στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως 
τιμολογημένες δαπάνες για τον COVID-19 κ.α.

Συνεπώς, είναι αδύνατον να ανταποκριθούν οι τρεις 
(3) υπάλληλοι που διαθέτει το Τμήμα, τόσο στην άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους, όσο και στην τακτοποίηση και 
οργάνωση του αρχείου του Τμήματος, εντός του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας.

3. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας έχει ως κύριες 
αρμοδιότητες την ενταλματοποίηση των τρεχουσών 
δαπανών, των λειτουργικών και οικονομικών υποχρε-
ώσεων, καθώς και την εξυπηρέτηση προμηθευτών που 
προσέρχονται για την είσπραξη ενταλμάτων και την πλη-

ροφόρηση σχετικά με την πορεία της ενταλματοποίησης 
και της εξόφλησης των παραστατικών τους. Επίσης, την 
τήρηση του αρχείου ενταλμάτων τα οποία φυλάσσονται 
στις αποθήκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
της Π.Ε. Καρδίτσας και χρήζουν σε συνεργασία με τα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους εκκαθάρισης, λόγω της κατα-
στροφής τους από τις πλημμύρες του κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, 
εργασία η οποία δεν δύναται να πραγματοποιηθεί από 
τρείς (3) μόνο υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα 
εντός του κανονικού ωραρίου.

4. Το Τμήμα Προμηθειών έχει ως κύριες αρμοδιότητες 
τη σύνταξη τευχών προκηρύξεων, καθώς και τις ειση-
γήσεις των τεκμηριωμένων αιτημάτων και αποφάσεων 
για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών αλλά και 
μισθωμάτων κτιρίων της ΠΕ Καρδίτσας, έχει επίσης 
στην αρμοδιότητά του τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 
ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τη διατήρηση αποθή-
κης προϊόντων καθαριότητας και γραφικής ύλης.

Επιπρόσθετα, έχει την επίβλεψη της σωστής λειτουρ-
γίας των κτιριακών υποδομών των υπηρεσιών της ΠΕ 
Καρδίτσας, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Δευ-
τεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρί-
σκονται σε 11 διαφορετικά κτίρια με παλαιότητα πάνω 
από 40 χρόνια το καθένα και τα οποία μετά την επέλαση 
του τυφώνα ΙΑΝΟΣ έχουν υποστεί ζημιές ώστε να χρή-
ζουν άμεσης αντιμέτωπης επιδιορθώσεων βλαβών και 
συντηρήσεων, έτσι ώστε να καθίστανται λειτουργικά και 
ασφαλή τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους πολί-
τες, αλλά και την επισκευή και συντήρηση κάθε είδους 
κινητού εξοπλισμού.

Επίσης, προέκυψαν αυξημένες αρμοδιότητες για προ-
μήθειες απολυμαντικών, καθώς και της ανάθεσης εργα-
σιών απολύμανσης των χώρων για την προστασία των 
εργαζομένων από την επιδημία COVID 19, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, παρακολουθεί την τήρηση των όρων των συμ-
βάσεων που προέκυψαν από προηγούμενες διαγωνιστι-
κές διαδικασίες ως προς το ύψος του ποσού της σύμβα-
σης, αλλά και ως προς τις ημερομηνίες των οριζομένων 
προθεσμιών παράδοσης των υλικών και έλεγχος της 
ποιότητας αυτών. Κατά συνέπεια, η αρχειοθέτηση και 
η τακτοποίηση του αρχείου του Τμήματος Προμηθειών 
είναι μια διαδικασία που είναι αδύνατον να πραγματο-
ποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, από 
τους τρείς (3) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα.

5. Το Τμήμα Γραμματείας έχει ως κύριες αρμοδιότητές 
του την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της 
υπηρεσίας καθώς και του εμπιστευτικού, τη διατήρη-
ση κεντρικού αρχείου σχεδίων, την παραλαβή και την 
αποστολή της αλληλογραφίας, καθώς και τη χορήγηση 
ψηφιακών αντιγράφων μέσω ψηφιακής υπογραφής και 
τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης.

Ως εκ τούτου, η εκκαθάριση των αρχείων Εμπιστευ-
τικού Πρωτοκόλλου, καθώς και αρχείων που αφορούν 
δικαστικές υποθέσεις, τα οποία θα πρέπει να παραδο-
θούν στην πρόσφατα προσληφθείσα Νομική Σύμβουλο 
της Π.Ε. Καρδίτσας και άλλων φακέλων με υποθέσεις 
των υπαλλήλων της Π.Ε. Καρδίτσας, είναι αδύνατον να 
πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου.
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Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμ-
μετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, 
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
κάθε υπάλληλο ανά μήνα, θα γίνεται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού η 
οποία και θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως 
άνω υπερωριακής εργασίας.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (17.200,00) θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του φορέα 073 και ΚΑΕ 0511.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 1 Ιουνίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 Ι

   Αριθμ. απόφ. 93 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον 

υπάλληλο που τηρεί και συντάσσει τα πρακτι-

κά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού - Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» για το Β’ εξάμηνο του 

έτους 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
(Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.) 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές των 

άρθρων 233 και 240 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 (Α’ 143). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α’ 176). 

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρι-
νιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β’ του ν. 4354/2015).

5. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης, για τον υπάλληλο του Νομικού 
Προσώπου που θα εργαστεί καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας του για την τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε για το Β’ εξάμηνο έτους 2021 την καθι-
έρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευμα-
τινές ώρες με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζη-
μίωση, για τον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου που 
θα τηρεί και θα συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρακάτω: Αριθμός 
Υπαλλήλων Ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας/ανά εξάμηνο 

Αριθμός Υπαλλήλων
Ώρες υπερωριακής 

απογευματινής
εργασίας/ανά εξάμηνο

1 120

Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη πε-
ρίπου 700,00 € (ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του Κ.Α. Εξόδων 10-6012 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσού 
«3.000,00» ευρώ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. οικονομικού έτους 2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φιλιάτες, 7 Ιουνίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ    
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*02026351806210008*

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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