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21 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εκατό
(100) άτομα ΠΕ κατηγορίας, ειδικότητας Συνεργατών, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 73870/
24.12.2020 απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2021 (Β΄ 5880/
2020).

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 87417/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το
Ελληνικό Δημόσιο σε Δήμους της χώρας και στον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως αντισταθμιστικά
ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική
δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.» (Β΄ 5507).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 50970
(1)
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εκατό
(100) άτομα ΠΕ κατηγορίας, ειδικότητας Συνεργατών, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι-
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τέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 237), όπως έχει τροποποιηθεί.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
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).
4. Τα π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).
7. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8).
8. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./55/9418/3.6.2021
απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
9. Την υπ’ αρ. 5780/8.4.2021 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
10. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό του 1.908.200,00 €
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του e- ΕΦΚΑ
των ετών 2021 και 2022 (ΚΑΕ 0439).
11. Την υπ’ αρ. 17555/12.4.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης
έργου, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών,
σε εκατό (100) άτομα, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Συνεργατών, προκειμένου να
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συνδράμουν στην απονομή περίπου 300.000 εκκρεμών
συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη
διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους.
Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης
(το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997)
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση:
α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής
και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006
μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα μετά από δύο μήνες εκπαίδευσης επικουρούν τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ
και προετοιμάζουν τους φακέλους απονομής των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού φακέλου προϋποθέτει
πολλές υποστηρικτικές εργασίες, όπως αλληλογραφία,
συνεχής επικοινωνία με υπηρεσίες, ανεύρεση αιτήσεων
και αρχείων, καταχώρηση στοιχείων σε πληροφοριακά
συστήματα.
Η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν προβλέπεται στον Οργανισμό του e-ΕΦΚΑ και το έργο το οποίο προκηρύσσεται
δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υφιστάμενο προσωπικό,
καθώς για τη συμβατική επεξεργασία (χειρόγραφη διαδικασία ελέγχου) των υφιστάμενων εκκρεμών αιτήσεων
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απαιτούνται πολλές ανθρωποώρες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ.
Το ανωτέρω έργο εκτελείται εντός του Δήμου Αθηναίων.
Η αμοιβή των φυσικών προσώπων θα γίνεται τμηματικά σε συνάρτηση με την τμηματική παράδοση του έργου
που θα αναλάβουν ή με συγκεκριμένα και προσδιορισμένα στάδια προόδου του έργου (όπως αριθμό συνταξιοδοτικών φακέλων που ολοκληρώνουν, κ.λπ.). Τα φυσικά
πρόσωπα δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε έργα ή
εργασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται
στις συμβάσεις. Τυχόν ρήτρα καταβολής της αμοιβής
τους τμηματικά ή κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο, θα
συναρτάται υποχρεωτικά με την πρόοδο του έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.28000
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 73870/
24.12.2020 απόφασης έγκρισης κατανομής
εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2021
(Β΄ 5880/2020).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),
ii. του ν. 3754/2009 (Α΄ 43),
iii. του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129),
iv. του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207),
v. των άρθρων 55 και 62 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31),
vi. του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66),
vii. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150),
viii. του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
ix. του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41),
x. του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
xi. του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118),
xii. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
xiii. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
xiv. του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
xv. του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164),
xvi. του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
xvii. των άρθρων 1-6 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172),
xviii. του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73),
xix. του π.δ. 187/2009 (Α΄ 217),
xx. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121),
xxi. του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148).
2. Την υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
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3. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ.81261/16.12.2020 υπουργική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ:
Ψ0ΓΗ465ΦΥΟ-ΒΡΕ).
4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.41831/5.7.2021 εισήγηση
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
5. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ.22689/12.4.2021 απόφαση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κατανομή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Ε.Κ.Α.Β., στο πλαίσιο των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
(COVID-19)».
6. Την υπ’ αρ. 200 1015 000076/2/83149/7.6.2021 απόφαση του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους με θέμα
«Μεταβολές εκτελούμενου Προϋπολογισμού».
7. Τα υπό στοιχεία 15032/5.4.2021 και Γ4α/Γ.Π.28000/
6.5.2021 αιτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αύξηση του
ποσού των εγκεκριμένων πιστώσεων για εφημερίες του
ιατρικού προσωπικού έτους 2021 κατά 550.000,00 €.
8. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των μονάδων Π.Φ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη, ποσού
550.000,00 € του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 73870/
24.12.2020 - (ΑΔΑ 9ΝΠΖ465ΦΥΟ-ΧΓΥ) (Β΄ 5880/2020)
απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2021» ως προς την πίστωση
της κατανομής εφημεριών ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. ως ακολούθως:
Αυξάνουμε την πίστωση της κατανομής εφημεριών
ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. κατά 550.000,00 € και διαμορφώνεται
ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΩΝ
2021 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΑΒ

275

3.200.000,00

Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή
ανέρχεται στο ποσό των 550.000,00 € για το οικονομικό έτος 2021 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα στον
1015.203 Λογ.2310801005.
Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπό στοιχεία
Γ4α/Γ.Π.73870/24.12.2020 (ΑΔΑ 9ΝΠΖ465ΦΥΟ-ΧΓΥ)
(Β΄ 5880/2020) απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής
Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2021».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. 52798
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 87417/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε Δήμους της χώρας και στον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.» (Β΄ 5507).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της
από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 126),
β) του άρθρου 129 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
γ) του άρθρου 128 του ν. 4764/2020 με θέμα «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας ... και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει,
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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181),
η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
ιβ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
ιγ) Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).
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2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/64/28.5.2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την υπ’ αρ. 2811.8/25113/2021/8.4.2021 εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία
αντιμετωπίζεται:
α) από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που
εγγράφονται στον Ειδικό Φορέα 1007-206-0000000 και
ΑΛΕ 2310480898.
β) από πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εγγράφονται στον Ειδικό Φορέα
1041-501-0000000 ΑΛΕ 2310880899, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παρ. 2, του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
87417/11.12.2020 (Β΄ 5507) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε Δήμους της
χώρας και στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως αντισταθμιστικά
ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.» η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

Τεύχος B’ 3196/21.07.2021

«2. Το ποσό, που αντιστοιχεί στην ανωτέρω εισφορά
και προσδιορίζεται με βάση αναφοράς το προηγούμενο
κάθε φορά έτος, εγγράφεται ως πίστωση στον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του επόμενου οικονομικού έτους, στον
Ειδικό Φορέα 1041-501-0000000 ΑΛΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα»
έως την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 128 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 56).».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
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