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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52404/12.05.2021
(Β΄ 1943) απόφασης για την ανάληψη συνολικής
ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

2

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 82312
(1)
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52404/12.05.2021
(Β΄ 1943) απόφασης για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα 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 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 79.
3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις
τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού
έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και
Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α’ 266).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

Αρ. Φύλλου 3269

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. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2021, όπως
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.
9. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
10. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 μέσω της
υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου
των προϋπολογιζομένων πόρων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Το άρθρο 65 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση
του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών,
ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά
σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63), με το οποίο αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων έτους 2021 κατά 1.250.000.000 ευρώ.
13. Το άρθρο 59 του ν. 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις
αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α’ 206),
βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N)
εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές
διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας
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Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών.»
(Α’ 124), με το οποίο για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021, το όριο προέγκρισης ανάληψης
υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους μπορεί να ανέλθει μέχρι
το 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2021, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αρ. 52404/12.05.2021 (Β’ 1943) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντικαθίσταται ως εξής:
«Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021, την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2021, καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2022 ως ακολούθως:
ποσά σε εκατ. ευρώ
Υπολειπόμενη δαπάνη
για ολοκλήρωση
Προέγκριση ανάληψης
Σύνολο ανάληψης
συνεχιζόμενων από
Πιστώσεις ΠΔΕ 2021
υποχρέωσης (ΠΔΕ 2022) υποχρέωσης για ΠΔΕ 2021
προηγούμενα έτη έργων
ΠΔΕ
38.568
8.000
4.000
12.000
Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2021».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1/2021
(2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1866/1989 «Ίδρυση
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2863/2000 περί
«Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και άλλων αρχών και οργάνων του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών» (Α’ 262).
3. Τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και συναφείς διατάξεις» (Α’ 220).
4. Την υπ’ αρ. 2/95354/0021/9.3.2009 απόφαση «Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (Β’ 490).
5. Την υπ’αρ. 1/9.6.2020 διοικητική απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ «Διαπίστωση υφιστάμενων Οργανικών Θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)»
(Β’ 4062).
6. Την εγκύκλιο υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/οικ. 36239/22/
10/2019 «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΑΔΑ:6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9).
7. Την άμεση ανάγκη καταγραφής των κενών οργανικών θέσεων του ΕΣΡ για την κάλυψή τους.
8. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης της παρ. 1 του
άρθρου 20 «Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της
Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» του ν. 4622/2019(Α’ 133).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου
τομέα» (Α’ 39).
10. Την εγκύκλιο υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/
οικ.13626/02-07-2021 «Ετήσιος προγραμματισμός
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του
δημόσιου τομέα έτους 2022» της Γενικής Γραμματείας
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ).
11. Την υπ΄αρ. 584/16.07.2021 εισήγηση της ειδικής
επιστήμονος-νομικού, τακτικού μέλους και εισηγήτριας
του Υπηρεσιακού Ε.Σ.Ρ. και πιστοποιημένης προϊσταμένης διεύθυνσης διοικητικού/προσωπικού, Παρασκευής
(Πάρης) Καρατζόγλου.
12. Το από 20.07.2021 πρακτικό συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ..
13. Το γεγονός ότι με την απόφαση δεν προκαλείται
(άμεση) δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Σ.Ρ., αποφασίζει:
την ανακατανομή των 18 κενών οργανικών θέσεων σε
διαφορετικούς «κλάδους» εντός όμως της αυτής «κατηγορίας» ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή
β. 13 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
i. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.)
3 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε
4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού
ii. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ)
3 θέσεις Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού
1 θέση Κλάδου Πληροφορικής
iii. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
1 θέση Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
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iv. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1 θέση Κλάδου Κλητήρων Οδηγών
γ. 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι
οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα -Οικονομολόγου
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας
Κατόπιν τούτων το Οργανόγραμμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαμορφώνεται ως εξής:
Οι πενήντα επτά (57) οργανικές θέσεις του προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες:
α. 1 θέση διευθυντή
β. 32 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
i. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
9 θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού
6 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού
1 θέση Κλάδου Ψυχολόγων
ii. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού
1 θέση Κλάδου Πληροφορικής
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iii. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
4 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
1 θέση Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού
1 θέση Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού
iv. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1 θέση Κλάδου Κλητήρων Οδηγών
γ. 24 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι
οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
11 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών
7 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Πληροφορικής ή/και
Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων- Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
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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.

*02032692207210004*

