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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά
στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.

2

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020.

3

Υπερωρίες τακτικού και έκτακτου προσωπικού
του Ερευνητικού Κέντρου για το διάστημα από τη
δημοσίευση έως 31/12/2021.

4

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας τρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (349,68 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη
«ΜΑΚΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ
(4.216,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «F.H.L. KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

6

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (595,20 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας
«ALCHIMICA A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

7

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €) με Φ.Π.Α.,
του ιδιώτη «ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

8

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων (500,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας
«ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

9

Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης
Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

10

Αρ. Φύλλου 2613

Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών Δημοσίευσης
(ΟΕΣΕ) στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61735
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά
στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τα άρθρα 48 και 70 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
3. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).
4. Τις παρ. 4 των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» (Α’ 147).
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
10. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017
υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).
11. Την υπό στοιχεία 69136/ΕΥΘΥ627/22-06-2015
υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 35257/17-10-2001 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1352), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β’ 1451).
12. Την υπό στοιχεία 69137/ΕΥΘΥ 628/22-06-2015
υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της παρ. 3 του άρθρου
15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπό στοιχεία
3861/ΕΥΣ524/29-1-2008 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 333), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β’ 1451).
13. Την υπό στοιχεία C(2014) 7801 final/29-10-2014
απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την υπό
στοιχεία C(2014)3542 απόφαση.
14. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”» (Β’ 5968).
15. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία,
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα,
εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς
ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Τεύχος B’ 2613/18.06.2021

16. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος
υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 καθώς και της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 στη βάση και της εμπειρίας από την
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί
επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων
για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη
διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική
επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ
493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 12
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω
καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας
1. Οι διαδικασίες ανάθεσης μέσω καταλόγου του παρόντος άρθρου αφορούν σε συμβάσεις, με εκτιμώμενη
αξία έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά
τις διατάξεις του Μέρους Α’, όπως εξειδικεύονται κάθε
φορά στο παράρτημα της παρούσας.
2. Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ισχύουν τα ακόλουθα: Με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή
του νομικού προσώπου, εκδίδεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι
όροι, και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης η οποία
απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, μεταξύ των εγγεγραμμένων στον κατάλογο.
3. Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της
Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου, εκδίδεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι τεχνικές προδιαγραφές
για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα
κριτήρια ανάθεσης. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται σε όλους τους οικονομικούς
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φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο,
και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριμένο κωδικό CPV του άρθρου
23 του ν. 4412/2016.
4. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης, αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά
με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και
τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησής τους.
5. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον ίδιο
προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται
από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του ίδιου οικονομικού
έτους, ανά αναθέτουσα αρχή.
6. Οι διαδικασίες ανάθεσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις των Αναθετουσών Αρχών σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων
στοιχείων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στη Διαύγεια.
7. Για τις περιπτώσεις ανάθεσης στο πλαίσιο ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας, αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ υπογράφεται συμφωνητικό από το αρμόδιο κατά
περίπτωση όργανο».
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση
και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677),
όπως εκάστοτε ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 58790
(2)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α’ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
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νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα
την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015
υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τη παρ.
2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014»
(Β’ 2473), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία
C(2014) 10167 final/18.12.2014 που αφορά την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με
αριθμό C(2017)8478 final/06-12-2017, που αφορά στην
τεχνική προσαρμογή του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
2014 - 2020, όπως και την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής υπό στοιχεία C(2018)8828 final/12- 12-2018,
που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.
"Κεντρική Μακεδονία" 2014-2020, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2020) 4743/97-2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης
του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία" 2014-2020.
10. Το υπ’ αρ. 1863/19.04.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί αίτησης έγκρισης υπερδέσμευση στον άξονα προτεραιότητας 01 του
προγράμματος.
11. Το υπ’ αρ. 57162/21.5.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
12. Την υπ’ αρ. 57911/25.5.2021 εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου
33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020».
13. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ σύμφωνα με την
εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλο-
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ποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις
μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμματος.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία» 2014-2020 ως ακολούθως:
ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

01

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας

271,11%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.

183,12%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 183,12% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 1639

(3)

Υπερωρίες τακτικού και έκτακτου προσωπικού
του Ερευνητικού Κέντρου για το διάστημα από
τη δημοσίευση έως 31/12/2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’258), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
2. Τον ν. 2919/2001 (Α’128) που συστήθηκε με το π.δ. 145/
2003 Α’ 121 περί ίδρυσης του «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας,
των Επικοινωνιών και της Γνώσης.
3. Την υπ’ αρ. 40485/22-4-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΟΔΔ 319) με θέμα "α)
Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του ειδικού επιστημονικούτεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΘΗΝΑ» -Ερευνητικό
Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας,
των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»), β) τροποποίηση της συγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα".
4. Την από 06.05.2020 απόφαση της 255ης Συνεδρίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά», κατά την
οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα.

5. Τον ν. 4354/2015 Α’ 176 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».
6. Την υπ’ αρ. 1638/3.6.2021, απόφαση της από 3.6.2021
298ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.
«Αθηνά», με θέμα «Υπερωριακή Απασχόληση Τακτικού
και Έκτακτου Προσωπικού», ομόφωνα αποφάσισε και
ενέκρινε την υπερωριακή εργασία προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των
Επικοινωνιών και της Γνώσης, για το διάστημα από τη
δημοσίευση έως 31.12.2021, ως εξής:
- Για 6 υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 120 ώρες έκαστος (σύνολο ωρών 720), συνολικής
δαπάνης ύψους 4.140,00 ευρώ για το διάστημα από τη
δημοσίευση έως 31.12.2021.
- Για 3 υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 120 ώρες έκαστος (σύνολο ωρών 360), συνολικής
δαπάνης ύψους 1.659,60 ευρώ για το διάστημα από τη
δημοσίευση έως 31.12.2021.
Συγκεκριμένα:
Από τη δημοσίευση έως 31.12.2021:
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Περιγραφή

Σύνολο ωρών

για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Διοικητικού

240

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Λογιστικού

120

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΤΕ Λογιστικού

120

για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Διοικητικού

240

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ Οικονομικού

120

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ Λογιστικού

120

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλάδου ΔΕ Διοικητικού

120

Αιτιολόγηση
Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του Κέντρου έτους 2021.
Το κόστος των εν λόγω δαπανών θα καλυφθεί από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Κέντρου και για τις
ανάγκες υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβόλαια και τεχνικά δελτία.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
Ι. ΕΜΙΡΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας τρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (349,68 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη «ΜΑΚΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπό στοιχεία 27099 Φ.804.22/31-05-2021 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185), «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της
παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή
η πρόταση δωρεάς του ιδιώτη «ΜΑΚΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ του
ΙΩΑΝΝΗ» εκτιμώμενης αξίας τρακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (349,68 €) με Φ.Π.Α., που
αφορά ελαστικά επίσωτρα, για την κάλυψη των αναγκών
της Π.Υ. Καρπενησίου.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ
(4.216,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «F.H.L. KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» προς το
Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπό στοιχεία 29995 Φ.804.22/31-05-2021 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/13 (Α’ 185), «Κώδικας
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του άρθρου
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρίας «F.H.L. KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Α.Β.Ε.Ε.» εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ (4.216,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά
ελαστικά επίσωτρα, για την κάλυψη των αναγκών της
Π.Υ. Δράμας.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ι

(6)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης
αξίας πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (595,20 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας
«ALCHIMICA A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπό στοιχεία 25562 Φ.804.22/31-05-2021 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/13 (Α’ 185), «Κώδικας
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις», καθώς και τη παρ. 5 του άρθρου
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρίας «ALCHIMICA A.E.» εκτιμώμενης αξίας
πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών
(595,20 €) με Φ.Π.Α., που αφορά ελαστικά επίσωτρα, για
την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. Οινοφύτων.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
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(7)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €) με Φ.Π.Α.,
του ιδιώτη «ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπό στοιχεία 25951 Φ.804.22/31-05-2021 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και την παρ. 5
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η
πρόταση δωρεάς του ιδιώτη «ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €)
με Φ.Π.Α., που αφορά ελαστικά επίσωτρα, για την κάλυψη
των αναγκών της Π.Υ. Γρεβενών.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ι

(8)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων (500,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπό στοιχεία 26491 Φ.804.22/31-05-2021 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και την παρ. 5
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η
πρόταση δωρεάς της εταιρίας «ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)
με Φ.Π.Α., που αφορά ελαστικά επίσωτρα, για την κάλυψη
των αναγκών της Π.Υ. Βέροιας.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
I

Αριθμ. 256048
(9)
Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης
Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
β. Το εδάφιο ε της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143) για τη σχετική εισήγηση της Γενικής
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όσον αφορά
τη δαπάνη από την εφαρμογή του άρθρου 30 του
ν. 2725/1999.
γ. Του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
δ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
ε. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-07-2019 (Β’ 3099) απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη».
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/
670979/22582/4837/676/05-12- 2019 (ΑΔΑ:78ΤΙ4653Π4ΜΥΝ), Β’ 4784 απόφαση περί έγκρισης Κανονισμού Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.
4. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/226198/19-05-2021 και
ΥΠΠΟΑ/239191/26-05-2021 έγγραφα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών με τα οποία υποβλήθηκαν
οι τροποποιήσεις των άρθρων 10 και 11 του Κανονισμού
Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την
35η/25-02-2021, έκτακτη συνεδρίαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της 35ης/25-02-2021
Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ της Ε.Ο.Α.Β., σύμφωνα
με το οποίο τα μέλη της εγκρίνουν τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις του Κανονισμού Οργάνωσης Διοίκησης
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.
6. Από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις δεν
προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού της
Ε.Ο.Α.Β. (σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/239191/
26-5- 2021 έγγραφο της Ε.Ο.Α.Β.), αποφασίζουμε:
Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού
Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών
που κατάρτισε και ψήφισε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την 35η Έκτακτη συνεδρίαση στις
25-2-2021. Το κείμενο της τροποποίησης του εγκρινόμενου Κανονισμού προσαρτάται σε παράρτημα,
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών ο
οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/670979/22582/4837/676/05-12-2019
(ΑΔΑ:78ΤΙ4653Π4-ΜΥΝ), απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, (B’ 4784).
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κανονισμού Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Άρσης Βαρών
Στο τέλος του ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
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5. Η πλήρωση της θέσης του διευθυντή είναι υποχρεωτική για την Ομοσπονδία εφόσον έχουν καλυφθεί όλες
οι οργανικές θέσεις του άρθρου 9. Στην περίπτωση της
μη πλήρωσης της θέσης του διευθυντή, τα καθήκοντα
και οι αρμοδιότητες του διευθυντή ασκούνται από το
Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος
μπορεί να εκχωρήσει κάποια από αυτά σε έναν από τους
τμηματάρχες, με απόφαση του Δ.Σ.
Η παρ. 7 του ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ τροποποιείται ως εξής:
7. Τον προϊστάμενο τμήματος, όταν η θέση είναι κενή
ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα
καθήκοντά του ο υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. ή του Γενικού Γραμματέα.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.Α.Β.
Οι Διοικητές
O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΚΑΣ
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
Η παρούσα απόφαση και το παράρτημά της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 3361/Α1-2840
(10)
Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών Δημοσίευσης
(ΟΕΣΕ) στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3832/2010 “Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής” (Α’ 38), όπως ισχύει.
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β) Του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114).
γ) Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.02.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της
θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΥΟΔΔ 140,149)".
δ) Του ν. 4772/2021 (Α’ 17) με θέμα «Διενέργεια Γενικών
Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις», άρθρο 14.
ε) Την απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ υπό στοιχεία 977/Β2-79/09-02-21 (Β’ 591) και θέμα «Ανάθεση
της διενέργειας της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021, με έτος αναφοράς το 2020 και ορισμός
του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων της.
στ) Την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπό στοιχεία 2042/
Β2-229/29-03-2021 και θέμα «Καθορισμός ειδικής
αποζημίωσης των μελών συλλογικών οργάνων που θα
απασχοληθούν στην Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας
έτους 2021 (Β’ 1223)».
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν
αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπό στοιχεία 2042/Β2-229/
29-03-2021 (Β’ 1223), ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00), η οποία αποτελεί μέρος της υπό στοιχεία
απόφασης 1994/Α2-1576/24-3-2021 ΑΔΑ ΨΠΓΛ6ΣΙ-8ΟΗ
έγκριση δέσμευσης πίστωσης του ΚΑΕ 04319 του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το οικονομικό έτος 2021.
η) Το υπό στοιχεία Β2-413/27.05.2021 υπηρεσιακό
σημείωμα με θέμα «Έκδοση απόφασης συγκρότησης
Συλλογικού Οργάνου Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών Δημοσίευσης (ΟΕΣΕ) στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για
τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
2021», αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το συλλογικό όργανο Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών και Εργασιών Δημοσίευσης
και θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ:

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ/
ΙΔΑΧ

1

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΠΙΠΕΡΑΚΗ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΕ

Α

2

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ

Α

3

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ

Α

4

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕ

Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

34746

Τεύχος B’ 2613/18.06.2021

5

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕ

Α

6

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΕ

Α

7

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΙΟΥΛΙΑ

ΔΕ

Δ

8

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ

Α

9

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕ

Δ

10

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

Α

11

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

Α

12

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΕ

Α

13

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΚΑΨΗΛΗ

ΦΛΩΡΑ

ΔΕ

Α

14

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΤΕ

Α

15

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

Α

16

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΠΑΠΑΖΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΕ

Β

17

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ

Α

Έργο της Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών και Εργασιών Δημοσίευσης είναι η επιμέλεια, η εκτύπωση
και η βιβλιοδεσία του υποστηρικτικού και ενημερωτικού υλικού της Απογραφής Γ-Κ.
Οι παραπάνω εργασίες των μελών της Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών και Εργασιών Δημοσίευσης
θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Το έργο της Ομάδας Εκτυπωτικών και Συναφών Εργασιών και Εργασιών Δημοσίευσης θα διαρκέσει από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έως το πέρας των εργασιών της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων της Απογραφής Γ-Κ.
Τα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπό στοιχεία 2042/Β2-229/29-03-2021 (Β’ 1223):
- θα εκτελέσουν τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω
- θα απασχοληθούν και πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών
καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά
τους καθήκοντα και
- θα λάβουν ειδική αποζημίωση ανά μήνα, στο ύψος που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω απόφαση, ανάλογα με
το συλλογικό όργανο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Μαΐου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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