E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2021.11.24 23:42:24
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

70155

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες
της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 και τροποποίηση
της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)»
(Β’ 986), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) και
Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’ 3792) κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3318/20.5.2021 (Β’ 2857)
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά
με το επίπεδο λειτουργίας της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Αρ. Φύλλου 5446

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ’/92403
(1)
Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 και τροποποίηση
της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)»
(Β’ 986), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) και
Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’ 3792) κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 121 του
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ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 256), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του
ν. 4778/2021 (Α’ 26).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του
άρθρου 20.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
11. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Την υπ’ αρ. οικ.1638/45/14-1-2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα
μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020»
(Β’ 112) και διόρθωση σφάλματος (Β’ 401), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.9501/323/2-3-2021 (Β’ 823),
26618/10-5-2021 (Β’ 1894), 34336/31-5-2021 (Β’ 2353),
45409/1-7-2021 (Β’ 2883) και 74962/5.10.2021 (Β’ 4623)
κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.
13. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες,
δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 986), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021
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(Β’ 2271) και Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’ 3792) κοινές
αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.
14. Το υπ’ αρ. 78694/13-10-2021 εισηγητικό σημείωμα
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής εκτιμάται ότι προκαλείται οικονομική δαπάνη έως
οκτώ εκατομμύρια εκατόν δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια
ευρώ (8.116.800,00 €) συνολικά, η οποία θα καλυφθεί με
μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε.Φ.
1033-501-0000000 ΑΛΕ 2310988001), αποφασίζουμε:
1. Την παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου
και εργοδότη, για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, δικαιούχους
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74962/5-10-2021 (Β’ 4623)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Στο τέλος της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/
8-3-2021 (Β’ 986) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021
(Β’ 2271) και Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’ 3792) κοινές
αποφάσεις των ίδιων Υπουργών, προστίθεται παρ. 9 ως
εξής:
«9. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της παρούσας για τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό εφαρμόζονται
και στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες
της τέχνης και του πολιτισμού που πρόκειται να λάβουν
την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του
2021, σύμφωνα την υπ’ αρ. 74962/5.10.2021 (Β’ 4623)
κοινή υπουργική απόφαση.
Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών
ορίζεται η 31η.1.2022».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1214
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3318/20.5.2021 (Β’ 2857)
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά
με το επίπεδο λειτουργίας της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 15/16.11.2021)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 147/1990 «Μετονομασία της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων
που ανακύπτουν» (Α’ 56).
2. Το π.δ. 310/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών» (Α’ 284).
3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών» (Α’ 129).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Την υπό στοιχεία 134183/Z1/8.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για την εκλογή: α) ως Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Στυλιανού Κατρανίδη,
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών και β) ως Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας των: i) Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ii) Δημητρίου Κυρκιλή, Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών και iii) Δημητρίου Χανδράκη,
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης, με θητεία τεσσάρων ετών, ήτοι
από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
6. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 240 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) και το άρθρο
189 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), σύμφωνα με τις οποίες
σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία με τίτλο
«Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται
απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
7. Τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
8. Την υπ’ αρ. 3318/20.5.2021 (Β’ 2857) απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
9. Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/16.11.2021 συνεδρίασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 3318/20.5.2021
(Β’ 2857) απόφασης του ίδιου οργάνου σχετικά με το
επίπεδο λειτουργίας της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βά-
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ρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ομάδα
ΚΑΕ Εξόδου ΑΛΕ 2120104001 του ΕΦ 1019-905) από
τη χορήγηση τoυ επιδόματος της θέσης ευθύνης του
Προϊσταμένου της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας
Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιπέδου Τμήματος 351,28 ευρώ μηνιαίως και 4.215,48 ευρώ σε ετήσια
βάση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 3318/20.5.2021 (Β’ 2857)
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ως προς το μέρος που αφορά το επίπεδο λειτουργίας της συσταθείσης
αυτοτελούς διοικητικής υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», από το επίπεδο της Διεύθυνσης σε επίπεδο του
Τμήματος, υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αποστολή την εφαρμογή
και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα
ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο την εξασφάλιση της
ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων
του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής
Ασφάλειας και Προστασίας A.E.I. κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιπέδου Τμήματος, διαρθρώνεται στις ακόλουθες μονάδες, επιπέδου Γραφείου, με τις
αντίστοιχες αρμοδιότητες:
α. Γραφείο Ασφάλειας και Προστασίας
- Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης.
- Εκπαίδευση/Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα
Ασφάλειας.
- Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφάλειας.
- Τήρηση αρχείου κλειδιών όλων των εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Ασφάλιση και απασφάλιση των χώρων διδασκαλίας.
β. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Σ.Ε.
- Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων.
γ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
- Στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων
και Εικόνων.
- Σχεδιασμός δράσεων και η υποβολή εισηγήσεων
προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ενίσχυση του επιπέδου
ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος.
- Υποστήριξη των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας
του Ιδρύματος, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και
Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
- Σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων και εν γένει
ενεργειών ενημέρωσης των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας επί θεμάτων αρμοδιότητας της Μονάδας,
καθώς και δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων της
πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναφορικά με
την ασφάλεια και προστασία προσωπικού και φοιτητών,
υποδομών και εγκαταστάσεων.
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2. Της Μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 84
έως 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
3. Η Μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσωπικό που
απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, αν το προαναφερθέν τακτικό προσωπικό δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Μονάδας. Το
έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και η μέγιστη
διάρκεια απασχόλησής του ισούται με τη διάρκεια του
έργου/προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος
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χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.,
σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 59 του
ν. 4485/2017. Ειδικά τα καθήκοντα των περ. β’, γ’ και δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες, κατόπιν σύναψης σχετικής
σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
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