
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 
«Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 
βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα και-
ρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλα-
ζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
15-10-2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρα-
κλείου και Λασιθίου».

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2023 
για το Προσωπικό (Μόνιμο και ΙΔΑΧ) του Δήμου 
Μύκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1169 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 «Πα-

ράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βε-

βαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα και-

ρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλα-

ζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις

15-10-2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρα-

κλείου και Λασιθίου». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημο-
σιολογιστικών θεμάτων» (Α΄114), με το οποίο, σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες 
θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με 
αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) τις προθεσμίες καταβο-
λής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράτ-
τονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις προθεσμίες καταβολής 
δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και 
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 
«Κύρωση των από 31-12-1993 και 06-07-1994 πέντε δα-
νειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α΄238), 
με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις 
του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημ-
μυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, 
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο.

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ν. 4978/2022 - Α΄190).

4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 - 
Α΄206) .

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

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

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄2901).

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

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

11. Το υπ’ αρ. 16634/25-11-2022 έγγραφο του Δημάρ-
χου Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου.

12. Το υπ’ αρ. 7923/25-11-2022 έγγραφο του Δημάρ-
χου Σητείας του Νομού Λασιθίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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13. Το από 25-11-2022 (8:32 μ.μ.) ηλεκτρονικό μήνυμα 
του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών.

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

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

Άρθρο μόνο
Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1163/16.11.2022 από-

φασης (Β΄5871) τροποποιείται αναφορικά με τα πρό-
σωπα - δικαιούχους της παράτασης και αναστολής και 
διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Παρατείνονται μέχρι και τις 18-04-2023 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, των φυσικών και 
νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβά-
νονται στον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 346672/
09-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οι-
κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 
Περιφέρειας Κρήτης, στο υπ’ αρ. 470/10-11-2022 έγ-
γραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστα-
σίας της Περιφέρειας Κρήτης, στο υπ’ αρ. 16634/25-11-
2022 έγγραφο του Δημάρχου Μαλεβιζίου του Νομού 
Ηρακλείου καθώς και στο υπ’ αρ. 7923/25-11-2022 
έγγραφο του Δημάρχου Σητείας του Νομού Λασιθί-
ου, που λήγουν ή έληξαν από 15-10-2022 μέχρι και 
18-04-2023.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 807 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2023 

για το Προσωπικό (Μόνιμο και ΙΔΑΧ) του Δήμου 

Μύκης. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 2, 58 και 95 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
2. Τα άρθρα 36, 48, 49, 86, 171 και 176 του ν. 3584/2007 

(Α’ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(ν. 3463/2006 - Α΄114).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με  
το υπό στοιχεία οικ. 2/40112 /ΔΕΠ/26-05-2017 έγγραφο 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου.

8. Την υπ’ αρ. 7582/25-11-2022 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας.

9. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης επιπλέον των κάτωθι 
εργασιών (είτε προληπτικά, είτε κατασταλτικά):

- Σάρωμα των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων,
- τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σε περιπτώ-

σεις έκτακτων περιστατικών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, 
καταιγίδες, πυρκαγιές κ.λπ.),

- τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων στους 
οικισμούς του Δήμου, πριν και μετά την υλοποίηση εκ-
δηλώσεων,

- την κλαδονομή επικίνδυνων δέντρων,
- την επίβλεψη της κατασκευής και καλής λειτουργίας 

των τεχνικών έργων του Δήμου,
- την μεταφορά νερού στις δεξαμενές ύδρευσης των 

οικισμών του Δήμου λόγω έλλειψης,
- την αποκατάσταση βλαβών των δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης όλων των οικισμών,
- την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο των 

οικισμών (από κατολισθήσεις, νεροποντές, χιονοπτώ-
σεις, πτώση δέντρων, ατυχήματα αυτοκινήτων κ.λπ.) 
χειρονακτικά ή μηχανοκίνητα,

- την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπών επιτροπών ή οργάνων,

- τη διοικητική υποστήριξη των ΝΠΔΔ του Δήμου 
(Σχολικές Επιτροπές) (διοικητικά, τήρηση πρακτικών 
συμβουλίων, οικονομικά, θέματα προσωπικού, προ-
γράμματα απασχόλησης, κατάρτισης σχεδίων αυτών, 
τροποποίησης Ο.Ε.Υ., προεργασία / προετοιμασία για 
την διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών),

- την αντιμετώπιση έκτακτων εργασιών εξυπηρέτη-
σης των πολιτών αλλά και οργάνωσης του Κέντρου Κοι-
νότητας και της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, λόγω 
αυξημένης προσέλευσης κοινού,

- το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο 
μπορεί να εργαστεί σε ώρες και ημέρες πέραν του ωρα-
ρίου του,

- την απασχόληση του προσωπικού που έχει την ευ-
θύνη υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ (διανομή 
τροφίμων κ.λπ.) σε ώρες πέραν του ωραρίου του,

- τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργού-
νται για την προετοιμασία φακέλων για ένταξη έργων σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς την παρακολού-
θηση ειδικών προγραμμάτων όπως INTERREG, ΕΣΠΑ, οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής και της Οικονομική 
Υπηρεσίας και των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή (απογευματινή μέχρι 22η 
ώρα) εργασία, πέραν της υποχρεωτικής, με αμοιβή στο 
μόνιμο και στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, 
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις 
(εκατόν είκοσι ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο), ως εξής:

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, ο αριθμός των 
υπαλλήλων για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και η 
σχετική δαπάνη (επιμέρους κωδικοί αριθμοί του προϋ-
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023) κατα-
νέμονται ως εξής και ανά εξάμηνο:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ώρες έως 22η)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(ώρες έως 22η)
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 240 240 2 00-

6032.000

Δ/ΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.280 3.280 Έως 12 10-

6012.001

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (μόνιμοι) 360 360 Έως 2 25-

6012.001

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ιδαχ) 480 480 Έως 2 25-

6022.001

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.- ΚΑΘΑΡ. 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛ. (ιδαχ) 480 480 Έως 2 20-

6022.001

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(μόνιμοι)
1.200 1.200 Έως 5 30-

6012.001

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ιδαχ)
240 240 1 30-

6022.001

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΟΙΠΕΣ) 240 240 2 70-612

ΣΥΝΟΛΑ 6.520 6.5200 28

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Δήμου Μύκης, του οικονομικού έτους 2023. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη εκτιμώ-
μενη στο ποσό των 27.350 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023.
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Οι ανωτέρω εργασίες θα βεβαιώνονται ως εξής:
- Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τη διοικητική υποστήριξη 
των ΝΠΔΔ θα βεβαιώνεται για το μεν πρώτο από τον 
Δήμαρχο και για το δεύτερο από τον Δήμαρχο και τους 
Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ.

- Οι εργασίες που θα εκτελούν οι απασχολούμενοι σε 
όλες τις άλλες υπηρεσίες θα βεβαιώνονται από τον Προ-
ϊστάμενο εκάστου Τμήματος.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, 
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του 

ανωτάτου αριθμού των 120 ωρών ανά εξάμηνο και ανά 
υπάλληλο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1.1.2023 
και λήγει στις 31-12-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σμίνθη, 25 Νοεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02060892911220004*




