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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Α ΄Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Μητροπολιτικός Οργανισμός Εικαστικών Τεχνών
Θεσσαλονίκης - MOMus».

2

Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2021.

3

Τροποποίηση της απόφασης της υπό στοιχεία
ΕΕΤΤΧ 991/4/17-5-2021 (Β΄ 2265).

4

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης
του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 601176
(1)
Έγκριση Α ΄Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314).
β) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7).
δ) Το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 του ν. 4337/
2015 (Α΄129).

Αρ. Φύλλου 6583

ε) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ζ) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄105).
η) Της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133)
σε συνδυασμό με τον επείγοντα χαρακτήρα της δημοσίευσης, αφού η αναμόρφωση αφορά στη χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.
2. Την υπό στοιχεία 2/26549/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα “Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία
αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των
φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005” (Β ΄1288).
3. To Απόσπασμα Πρακτικού με αριθμό 31, της από
17.9.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του Μητροπολιτικού Οργανισμού Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το οποίο
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 02961/21.09.2021 έγγραφο
του φορέα.
4. Το υπό στοιχεία 2/99006/ΔΠΓΚ/03.12.2021 έγγραφο
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του Μητροπολιτικού
Οργανισμού Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
5. Την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την Α΄ Αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Μητροπολιτικού Οργανισμού Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus»
έτους 2021, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου,
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, έχουν ως εξής:
Εγκεκριμένος Π/Υ 2021 Α΄Αναθεώρηση 2021
ΕΣΟΔΑ:
2.304.009 €
1.885.686 €
ΕΞΟΔΑ:
2.413.873 €
2.415.928 €
ΙΣΟΖΥΓΙΟ:
-109.864 €
-530.242 €
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2. α) Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί με ισόποση
χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
β) Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτού, κατά λογαριασμό,
αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλεται η Διοίκηση του εν λόγω φορέα να συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ, ώστε να αναπροσαρμοστούν
σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων
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και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς
του συνημμένου πίνακα, κοινοποιώντας παράλληλα τα
στοιχεία στη Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Η Διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ
ΑΦΜ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)
1. Πωλήσεις (=α+β)
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και
άχρηστου υλικού
β) Πωλήσεις υπηρεσιών
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)
ε) Ε.Ε.

στ) Λοιπές

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων
6. Λοιπά Έσοδα
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου
προσωπικού
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
10. Παροχές Τρίτων
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες
Εκ των οποίων Ενοίκια
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος
χρήσης)
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης
12. Διάφορα Έξοδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - MOMus
997223821

info@momus.gr & athina.ioannou@momus.gr
2310 589 141
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ

70+71+72
73
74
74.96
41.10 ή 43.00*
43.04 ή 74.08
ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ
75
76 ΠΛΗΝ 76.04
78 ΠΛΗΝ 78.05
82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
2.304.009
300.000

Α΄ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
1.885.686
300.000

150.000

150.000

150.000
1.599.397
1.030.000
519.397
0

150.000
1.533.451
1.250.000
233.451
0

50.000

50.000

100.000
5.500
5.000

25.000
5.500
5.000

0

0

60 ΠΛΗΝ 60.05
60.00 ΕΩΣ 60.01

294.112
2.413.873
994.234
728.161

16.735
2.415.928
994.234
728.161

60.03 ΕΩΣ 60.04

261.073

261.073

60.02
61
62
62.00 ΕΩΣ 62.03
62.04
62.05
62.07

5.000
301.450
275.803
125.948
75.402
42.765
31.688

5.000
444.274
279.391
125.948
75.920
43.765
33.758

63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09

216.636

193.256

54.08 (ή 88.08)+88.09
60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15)
ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν
ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες

0

0

552.050

368.809

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές,
64.06 (ή 67**)
0
0
επιχορηγήσεις)
13. Τόκοι και συναφή έξοδα
2.500
2.500
65 ΚΑΙ 16.18
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των
0
0
δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα
3.000
24.828
81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών
53.200
90.924
[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18
και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
[14]
10.000
90.924
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση
τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της
15.000
17.712
[20-28]
ανάλωσης των αποθεμάτων.
-109.864
-530.242
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)
* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)
ΑΡΧΙΚΟΣ
Α΄ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιγραφές Λογαριασμών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
ΕΙΣΡΟΕΣ
1.Εισπράξεις από δάνεια
45.00 έως 45.13
(ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)
0
0
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.
0
0
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
0
0
υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης
ΕΚΡΟΕΣ
4. Πληρωμές χρεολυσίων
45.00 έως 45.13
(ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)
0
0
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.
0
0
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική
0
0
επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας
43
0
0
λόγω εγγυήσεων (=α+β)
α) Πληρωμές τόκων
β) Πληρωμές χρεολυσίων
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην
δανειακών)
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από
τακτικό προϋπολογισμό
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
1

2

3

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
4

5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαθέσιμα (α+β+γ)
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)
Από πόρους του ΠΔΕ
Από λοιπούς πόρους
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος
Από πόρους του ΠΔΕ
Από λοιπούς πόρους
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες
Από πόρους του ΠΔΕ
Από λοιπούς πόρους
Χρεόγραφα (α+β+γ)
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
Απαιτήσεις
α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς
ΓΚ)
β) από φορείς εκτός ΓΚ
Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς
α) Δάνεια εσωτερικού
β) Δάνεια εξωτερικού
Λοιπές υποχρεώσεις
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς
ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ
Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60
Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή

Εκτίμηση 31/12/2021

1.064.384
3.857
0
3.857
733.394
0
733.394
327.133
9.039
318.094
0
0
0
0
129.606
45.249

530.000
0
0
0
300.000
0
300.000
230.000
100.000
130.000
0
0
0
0
115.522
45.249

84.357

70.273

0
0
0
226.018
34.892

0
0
0
141.000
36.000

191.126

105.000
38

37
1
0

41
37
4
0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Α΄ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΕΣΟΔΑ
Πωλήσεις
Τόκοι
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μτχ κεφαλαίου
από τακτικό προυπ.)
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ
Λοιπά έσοδα

2.304.009
300.000
5.500
1.030.000

1.885.686
300.000
5.500
1.250.000

519.397
449.112

233.451
96.735

ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές προσωπικού
Τόκοι
Δαπάνες για επενδύσεις
Λοιπά έξοδα
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσ εων εγγυήσ εων και
αυξήσ εων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασ μα (+)
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Από καταπτώσεις εγγυήσεων
Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό
προϋπολογισμό
3.= (1+2):.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσ εων εγγυήσ εων
και αυξήσ εων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασ μα (+)

2.413.873
994.234
2.500
53.200
1.363.939
-109.864

2.415.928
994.234
2.500
90.924
1.328.270
-530.242

0

0
0

0

0

0

-109.864

-530.242

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙΔ (εκτός ΔΕΚΟ)
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΣΟΔΑ
Έσοδα υπέρ τρίτων
Τόκοι
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ
Λοιπά έσοδα
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές προσωπικού
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων
Λοιπές μεταβιβάσεις
Τόκοι
Δαπάνες για επενδύσεις
Λοιπά έξοδα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασ μα (+)

H Προϊσταμέν η Οικον ομικής Υπηρεσίας

Αθην ά Ιωάν ν ου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
2.304.009

Α΄ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
1.885.686

5.500
1.030.000
519.397
749.112

5.500
1.250.000
233.451
396.735

2.413.873
994.234

2.415.928
994.234

0
2.500
53.200
1.363.939
-109.864

0
2.500
90.924
1.328.270
-530.242
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 94027
(2)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2021.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2 και 3 της υποπαρ.Δ.9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’94),
β) της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ.
63/2005 «Κώδικας 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),
γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄180),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α΄123), ιδίως δε της παρ. 1
του άρθρου 12 αυτού,
ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155),
η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄2),
θ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805),
ι) της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄2607).
2. Το από 31-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
3. Την υπ’ αρ. 2476/19-1-2021 απόφαση του ασκούντος
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Β΄406), με την οποία ορίστηκε ως ανώτατο όριο
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, οι εξήντα (60) ημέρες.
4. Την υπ’ αρ. 1768/2-11-2021 βεβαίωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία έχει εξαντληθεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο των εξήντα (60)
ημερών για μετακινήσεις εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
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και απρόβλεπτων γεγονότων, όπως για συναντήσεις σε
Υπουργεία, καθώς και σε επισκέψεις στα υπόλοιπα νησιά
του Βορείου Αιγαίου για υπηρεσιακά θέματα.
5. Το υπ’ αρ. 64910/3962/2-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο, ζητείται η αύξηση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κατά
είκοσι(20) ημέρες, για το έτος 2021.
6. Το υπ’ αρ. 68116/4109/2-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο, η αύξηση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας για το έτος 2021, κρίνεται αναγκαία, καθώς λόγω
του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, προκύπτουν έκτακτες ανάγκες μετάβασης
του Περιφερειάρχη σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο παρακολούθησης και επίλυσης
υπηρεσιακών θεμάτων παρίσταται σε συναντήσεις σε
Υπουργεία ή Φορείς.
7. Την υπ’ αρ. 59652/5237/30-9-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με
την οποία στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2021, έχει εγγραφεί πίστωση πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ στον Φορέα 0072
ΚΑΕ 0716, για την αύξηση επιπλέον είκοσι(20) ημερών
κίνησης εκτός έδρας μετακινήσεων του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου.
8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67924/6127/
2-11-2021 (αριθμός - ημ/νία εγγραφής: 626 - 2-11-2021)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου(ΑΔΑ:ΨΧΠΝ7ΛΩ-7ΥΘ), εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης πέντε χιλιάδων(5.000,00) ευρώ, για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδ.Φορέα και
Κ.Α.Ε.0072.0716.0001 οικονομικού έτους 2021, για δαπάνη για επιπλέον είκοσι(20) ημέρες μετακίνησης εκτός
έδρας του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
9. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/135/11-11-2021
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κατά είκοσι (20) ημέρες,
για το έτος 2021, λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες
πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 1018/3
(3)
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ υπό στοιχεία 991/4/17-5-2021 (Β΄ 2265).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και
ιδίως τις περ. ιγ, ιε, κε και λγ της παρ. 1 του άρθρου 113,
τα άρθρα 120, 121, 122, 124, 126, 131, 132, 137 και 138,
β) το ν. 4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 6 και 11,
γ) την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» απόφαση (Β’ 2265) και ιδίως το
άρθρο 15, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία
ΕΕΤΤ 999/2/12-7-2021 απόφαση (Β’3530),
δ) την επιστολή της εταιρείας Vodafone με υπό στοιχεία ΕΕΤΤ: 29351/3-11-2021,
ε) την υπ’ αρ. 35815/3-12-2021 Εισήγηση της Υπηρεσίας,
στ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο
προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική
εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ,
Επειδή:
Α. Με την ως άνω επιστολή υπό στοιχείο (δ), η εταιρεία
Vodafone γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ ότι έχει ξεκινήσει
διαδικασία βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λειτουργικών της συστημάτων, έργο που θα ολοκληρωθεί στις
31-3-2022. Οι εργασίες αυτές έχουν ως συνέπεια να μην
μπορεί να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα που τίθεται
για την έναρξη εφαρμογής διατάξεων του Κανονισμού
Γενικών Αδειών, ώστε υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα παράτασης της έναρξης ισχύος συγκεκριμένων διατάξεων του
Κανονισμού Γενικών Αδειών. Ειδικότερα, αιτήθηκε την
παράταση, για μετά την 31η-3-2022, της έναρξης ισχύος:
1. της υποχρέωσης ενημέρωσης των συνδρομητών
για τη λήξη της σύμβασης υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Παράρτημα Β, παρ. (3.2 ιγ)],
2. της υποχρέωσης παροχής συμβουλών στο συνδρομητή, είτε μέσω σταθερού μέσου είτε μετά από κλήση
του συνδρομητή σε ειδικό αριθμό χωρίς χρέωση, για
τα καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει. [Παράρτημα Β, παράγραφος (3.2 ιδ)].
Β. Για τη συμμόρφωση με τη διάταξη του Παραρτήματος Β, παράγραφος (3.2 ιγ) για ενημέρωση των συνδρομητών για τη λήξη της σύμβασης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση του
έργου εκσυγχρονισμού των λειτουργών συστημάτων
της εταιρείας, ήτοι στις 31-3-2022, ως εκ τούτου, κρίνεται Γραμματεία Ολομέλειας της ΕΕΤΤ απαραίτητο να
δοθεί παράταση της έναρξης ισχύος του συγκεκριμένου
εδαφίου μέχρι την ως άνω ημερομηνία ολοκλήρωσης
του έργου.
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Γ. Αντίθετα, η συμμόρφωση με τη διάταξη του Παραρτήματος Β (3.2.ιδ) δεν απαιτεί απαραίτητα τη χρήση άρα
και την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων
της εταιρείας, ώστε να κρίνεται, αντίστοιχα, σκόπιμο να
δοθεί παράταση της έναρξης ισχύος και για τη διάταξη
αυτή μέχρι την ως άνω ημερομηνία, αποφασίζει:
1. Τροποποιεί και αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 15
της υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός
Γενικών Αδειών» απόφασης (Β’ 2265), όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 999/2/12-72021 απόφαση (Β’3530), ως εξής:
«1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τις κάτωθι
εξαιρέσεις:
α) τη θέση σε ισχύ έξι (6) μήνες, μετά τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των:
- σημείο (ιβ) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β
- σημείο (γi) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β
- σημείο (θ’/i/12) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β
- σημείο (θ iii) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β
β) τη θέση σε ισχύ εννέα (9) μήνες μετά τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των:
- σημείο (ζ) της παρ. 3.2. του Παραρτήματος Β
- σημείο (ια) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β
- σημείο (ιε) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β
- σημείο (θ) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β
- σημείο (ια) της παρ. 3.3 του Παραρτήματος Β
- σημείο (γ) της παρ. 3.4 του Παραρτήματος Β
- σημείο (β) της παρ. 5.1 του Παραρτήματος Β
- παρ. 5.3 του Παραρτήματος Β
γ) τη θέση σε ισχύ 10 (10) μήνες, μετά τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των:
- σημείο (ιγ) της παρ. 3.2 του Παραρτήματος Β»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 9
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης
του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» έτους 2022.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 66, 67 και 68 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
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β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129),
γ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),(ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30-12-2016),
δ. του ν. 4412/2016.
2. Του π.δ. 87/2020 «Οργανισμός λειτουργίας «Εθνικού
Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)»
(Α΄ 201), όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4809/2021
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με
ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση
επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών
αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής
νομοθεσίας» (Α΄ 102).
3. Τον ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και
άλλες διατάξεις» (Α’ 49).
4. Τον ν. 4791/2021 Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο,
με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.
5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/704167/21180/1652/116/2020 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα ’’Ορισμός
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.’’ με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ».
6. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/704167/21180/1652/116/2020
απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα ’’Αντικατάσταση Διοικητή λόγω παραίτησης και
(1) μέλους του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του
Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)’’.
7. Την υπ’ αρ. 03/09-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.ΚΑ.Ν. περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), η οποία εγκρίθηκε με την
υπό στοιχεία 95107/ΥΠΠΟΑ/08-03-2021 απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Τα άρθρα 59-66 του ν. 4825/2021 (Α’ 157).
9. Την υπ’ αρ. οικ. 307368/01-07-2021 απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα με
θέμα "Αντικατάσταση Διοικητή λόγω παραίτησης και
(1) μέλους του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του
Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) (Υ.Ο.Δ.Δ. 508).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
11. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
12. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
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του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του
κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις».
13. Τον αριθμό των υπαλλήλων τεσσάρων (4)
Ι.Δ.Α.Χ. και δύο (2) Ι.Δ.Ο.Χ. του Εθνικού Οργανισμού
Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, οι οποίοι ανέρχονται
σε έξι (6).
14. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη: (α) των κυρίων σκοπών της
επιχείρησης που περιλαμβάνουν την προετοιμασία και
διοργάνωση διενέργειας ελέγχων ντόπινγκ σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας, (β) των έκτακτων ή/και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται ιδίως κατά
την περίοδο προετοιμασίας και διεξαγωγής των ελέγχων,
και (γ) της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων
του Δ.Σ. του Οργανισμού, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
15. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω
απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των
ΚΑ 0261.0000 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) και
0263 (Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες) του Π/Υ οικονομικού έτους 2022
και υπολογίζεται στο ποσό των 6.600,00€ για τον ΚΑ
0261.0000, 14.200,00€ για τον 0263.
16. Την εισήγηση του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Την έγκριση:
1. της υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου τεσσάρων (4)
Ι.Δ.Α.Χ. και δύο (2) Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων της επιχείρησης
κατά το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως και 31-12-2022, μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο
ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.
2. της υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου τεσσάρων (4) Ι.Δ.Α.Χ.
και δύο (2) Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων της επιχείρησης κατά το
χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως
και 31-12-2022, μέχρι ενενήντα έξι 96 ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02065833112210008*

