
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €), 
της εταιρείας Δ. Πετρόπουλος Ε.Π.Ε. προς την Ελ-
ληνική Αστυνομία.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

3 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/ΓΠ/οικ.47275/2020 απόφασης περί χορήγη-
σης άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών/Τρά-
πεζα Ιστών και Κυττάρων, στην εταιρία «ΑΡΘΡΩ-
ΣΙΣ  - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.» (Β’ 3528).

4 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) στον Δήμο Γλυφάδας.

5 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, 
για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 14109/
ΓΔ4/5.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 455).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμε-

νης αξίας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(5.500,00 €), της εταιρείας Δ. Πετρόπουλος Ε.Π.Ε. 

προς την Ελληνική Αστυνομία.

  Με την υπ’ αρ. 9007/11/853-γ/10.02.2021 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής 

Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς, της εταιρείας Δ. Πετρόπουλος Ε.Π.Ε. προς την Ελ-
ληνική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €), που αφορά ένα (01) 
μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας OPEL 
και μοντέλο AGILA.

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 16083/N1 (2)
    Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-

γείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-

γής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 και Θ6 της παρ. Θ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Α΄ 222), όπως 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ν. 4111/2013 (Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 
193) και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
(Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του 
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 6 του π.δ. 
79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την υπ’ αρ.10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση  
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... 
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοι-
χεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - 
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απα-
σχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 2839/2020 (αριθμ. 37574/25-01-2021) 
απόφαση του Δήμου Γλυφάδας.

8. Την από 28-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/33268/11-09-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β΄ 33).

11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογρα-
φής (Β΄ 8).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «VERITA INTERNATIONAL SCHOOL ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο 
όροφο, μία(1) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νη-
πίων και μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι (26) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Verita International School Ι.Κ.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ηρα-
κλείου 30, στη Γλυφάδα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ρομίνα 
Πίτση.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Αριθμ. Γ2γ/3432 (3)
    Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/ΓΠ/οικ.47275/2020 απόφασης περί χορήγη-

σης άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών/Τράπε-

ζα Ιστών και Κυττάρων, στην εταιρία «ΑΡΘΡΩ-

ΣΙΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.» (Β’ 3528). 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρι-
κής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 64 του ν. 3984/
2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 150), όπως ισχύουν. 

3. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη 
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς 
προς αυτήν Οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α’ 51) καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δια-
τάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων 
διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυ-
νοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), 
όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 129/2016 
(Α’ 229). 

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α’ 3). 

8. Το απόσπασμα πρακτικού της από 11.6.2020 Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ (θέμα 
11ο), με τη θετική πρόταση του Οργανισμού για τη χορή-
γηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία «ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.», 
ως Ίδρυμα Ιστών/Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων.

9. Το με ημερομηνία 1/12/2020 Συμφωνητικό Δι-
ανομής μεταξύ της εταιρίας «ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.» και της 
Προμηθεύτριας Τράπεζας HEALTHLINK Europe,B.V, Ολ-
λανδίας που απέστειλε η εν θέματι εταιρία προς τεκμη-
ρίωση της προσθήκης και νέου προμηθευτή στην εν 
ισχύ άδειά της, το οποίο μας γνωστοποίησε με τη θετική 
του εισήγηση ο ΕΟΜ, με το από 15/1/2021 ηλεκτρονικό 
μήνυμά του. 

10. Την υπό στοιχεία B1α/οικ 7942/4.2.2021 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
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κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Γ2γ/ΓΠ/οικ.47275/27.7.2020 απόφαση «Χορήγηση 
άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών/Τράπεζα Ιστών 
και Κυττάρων, στην εταιρία ’’ΑΡΘΡΩΣΙΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με δ.τ. ’’ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.’’»  (Β’ 3528), 
μόνο σε ό,τι αφορά τις προμηθεύτριες Τράπεζες Μο-
σχευμάτων αυτής.

Ειδικότερα προστίθεται και η Ευρωπαϊκή Προμηθεύ-
τρια Τράπεζα HEALTHLINK Europe, B.V, Ολλανδίας, βά-
σει του μεταξύ τους Συμφωνητικού Διανομής, το οποίο, 
όπως και το αντίστοιχο με την προμηθεύτρια Τράπεζα 
Ιστών (Ε.Ε) DIZG GmbH Γερμανίας, θα πρέπει να βρίσκο-
νται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η 
χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας, Η προμήθεια των μο-
σχευμάτων από την προμηθεύτρια τράπεζα HEALTHLINK 
Europe, B.V, Ολλανδίας, ισχύει έως την ημερομηνία λήξης 
της τροποποιούμενης και συμπληρούμενης απόφασης, 
ήτοι μέχρι 26.8.2023 και εφόσον η νέα προμηθεύτρια 
Τράπεζα συνεχίζει να είναι αδειοδοτημένη από την αρ-
μόδια αρχή της χώρας που εδρεύει. 

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 3704 ΕΞ 2021 (4)
    Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πο-

λιτών (ΚΕΠ) στον Δήμο Γλυφάδας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 [όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 5α 

του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (Α΄ 125)], 2, 3, 4, 5, 6 
και 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σχετικά 
με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών 
πράξεων.

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

6. Την υπ’ αρ. 1033/07-01-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 22).

7. Τo υπ’ αρ. 2359/28.01.2021 αίτημα του Δήμου Γλυ-
φάδας, την υπ’ αρ. 163/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, και την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, 
για την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ που θα εδρεύει στον 
Δήμο, όπως και την ανάληψη εξ ολοκλήρου από τον 
Δήμο Γλυφάδας όλων των δαπανών που προκύπτουν 
από την έναρξη λειτουργίας του νέου ΚΕΠ, καθώς και τη 
στελέχωσή του με προσωπικό άλλων κλάδων του Δήμου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 702ΠΒ του Δήμου Γλυφάδας, 
το οποίο θα λειτουργεί με την οργανωτική μορφή και 
τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του 
ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102), την 22η Φεβρουαρίου 2021.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 702ΠΒ θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου 
Γλυφάδας. Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του 
ΚΕΠ 702ΠΒ θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον Δήμο 
Γλυφάδας.

Από την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω ΚΕΠ θα 
λειτουργούν στον Δήμο Γλυφάδας συνολικά τρία (3) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 2379 (5)
    Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρι-

σμού, για το Α’ εξάμηνο έτους 2021. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3205/2003 άρθρο 16 «Υπερωριακή εργασία» 

(Α’ 297) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 
άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Τον ν. 3528/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρο 29 «Χρόνος παροχής εργασίας» 
(Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α’ 187), όπως ισχύει.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
άρθρο 37 «Εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακών 
Γραμματέων» και παρ. 5 του άρθρου 110 «...δεν επιτρέ-
πεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους 
Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Υπηρεσιακούς 
Γραμματείς των Υπουργείων και στους Διευθυντές των 
Ιδιαίτερων Γραφείων...» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» άρθρο 80 
«Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο» (Α’ 184), όπως 
ισχύει.

6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» άρθρο 90 
«Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι-
κές διοικητικές πράξεις» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» άρθρο 12 «Ακυρότητες πράξεων» (Α’ 145), 
όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Τις υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 και 2/31029/
ΔΕΠ/6.5.2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών 
«Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» και «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β’ 
του ν. 4354/2015 ’’Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (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’’».

11. Την υπ’ αρ. 2/1/2017/1757/0026/10.1.2017 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορι-
σμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β’ 17).

12. Την υπ’ αρ. 5157/26.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως 
στο Υπουργείο Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 222).

13. Την υπ’ αρ. 1511/1.2.2021 (Α.Δ.Α.: ΨΗΣΛ465ΧΘΟ-
6ΤΨ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την πληρωμή 

ισόποσης δαπάνης, ύψους 58.080,00 € (πενήντα οκτώ 
χιλιάδων ογδόντα ευρώ) Ειδικού Φορέα 1045-501, ανα-
λυτικού λογαριασμού εξόδων 2120201001, οικονομικού 
έτους 2021, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 12036 στο βι-
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου 
Τουρισμού, για πληρωμή της αποζημίωσης που θα προ-
κύψει από την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, 
για 121 υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
έως 14520 ώρες συνολικά, για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.

14. Την υπ’ αρ. 1513/1.2.2021 (Α.Δ.Α.: ΩΓΙΤ465ΧΘΟ-ΙΣΙ) 
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης, ύψους 37.920,00 € (τριάντα επτά χιλιάδων εν-
νιακοσίων είκοσι ευρώ) Ειδικού Φορέα 1045-202, ανα-
λυτικού λογαριασμού εξόδων 2120201001, οικονομικού 
έτους 2021, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 12037 στο βι-
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου 
Τουρισμού, για πληρωμή της αποζημίωσης που θα προ-
κύψει από την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, 
για 79 υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
έως 9.480 ώρες, για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.

Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ειδικότερα:
- Την τήρηση και ενημέρωση - επικαιροποίηση του 

προσωπικού Μητρώου του προσωπικού του Υπουργεί-
ου.

- Την αποτελεσματική διαχείριση και έγκαιρη διεκπε-
ραίωση θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατά-
σταση του προσωπικού του Υπουργείου (υπηρεσιακές 
μεταβολές, βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη προ-
σωπικού, αναγνώριση προϋπηρεσίας, άδειες).

- Την αποτελεσματική εκπόνηση του έργου «Υλο-
ποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, 
Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυ-
σμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υπο-
στήριξής του (help desk)» για τη διάθεση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής.

- Τη μέριμνα για την ορθή τήρηση της διαδικασί-
ας (ηλεκτρονικής) αξιολόγησης του προσωπικού του 
Υπουργείου Τουρισμού.

- Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊστα-
μένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και 
επιπέδου Τμήματος στο Υπουργείο Τουρισμού.

- Την έγκαιρη προετοιμασία εισηγήσεων προς συζή-
τηση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού και Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού του Υπουργείου.

- Την παρακολούθηση της πορείας υποθέσεων που 
αφορούν στο προσωπικό του Υπουργείου, την έγκαιρη 
παροχή πληροφοριών και απόψεων για εκκρεμείς ενώ-
πιον δικαστηρίων υποθέσεων υπαλλήλων.

- Την έγκαιρη έκδοση όλων των προβλεπόμενων διοι-
κητικών πράξεων προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες, μετακινήσεις της 
Πολιτικής Ηγεσίας και του προσωπικού του Υπουργεί-
ου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς 
λόγους.

- Την πρόσληψη εκπαιδευτικού και διοικητικού προ-
σωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Υπουργείου 
Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.
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- Την έκδοση των προβλεπόμενων από την υφιστά-
μενη νομοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρό-
πο λειτουργίας, σε οργανωτικά θέματα, στη διαχείρι-
ση και γενικά στον έλεγχο πράξεων των οργάνων και 
υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων 
και φορέων.

- Τη συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών 
οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουρ-
γείου και τον ορισμό εκπροσώπων του Υπουργείου σε 
συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλ-
λων Υπουργείων και φορέων.

- Την έγκαιρη ενημέρωση - επικαιροποίηση του Ψηφια-
κού Οργανογράμματος και των Περιγραμμάτων Θέσεων 
Εργασίας (Π.Θ.Ε.) που αντιστοιχούν στις οργανικές θέσεις 
του Υπουργείου.

- Τον χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών 
του Υπουργείου και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων ορ-
θολογικής και εκσυγχρονισμένης οργάνωσης, διάρθρω-
σης και λειτουργίας αυτών σε συνεργασία με τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

- Την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της αποδοτι-
κότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του 
Υπουργείου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των σχετικών μετρήσεων.

- Τον χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών 
του Υπουργείου και απλούστευσης των διαδικασιών.

- Την υποστήριξη των αναγκών μηχανογράφησης των 
οργανικών μονάδων του Υπουργείου.

- Την έγκαιρη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχό-
μενης αλληλογραφίας, καθώς και την έγκαιρη διεκπε-
ραίωση αυτής στο τηρούμενο στο Υπουργείο ψηφιακό 
πρωτόκολλο ’’ΠΑΠΥΡΟΣ’’.

- Την παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του 
Τακτικού Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. του Υπουργεί-
ου προκειμένου οι δαπάνες να καλύπτονται εντός των 
διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού και των 
εγκεκριμένων από το Γ.Λ.Κ. κονδυλίων/ποσοστών διά-
θεσης, όπως και την παρακολούθηση της εναρμόνισης 
του προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ.

- Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού 
Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε., καθώς και του Μισθολο-
γικού Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Υπουργείου.

- Την παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, 
των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και την έγκαιρη 
εκκαθάριση δαπανών, κατόπιν ελέγχου της πληρότητας 
και νομιμότητας των δικαιολογητικών τους, προκειμέ-
νου να αποφεύγεται η συσσώρευση οφειλών, αλλά και 
την έκδοση των αντίστοιχων εντολών πληρωμής των 
εκτελούμενων από το Υπουργείο έργων του Π.Δ.Ε., 
όπως και την παραγωγή στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. ηλεκτρονικών 
εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς 
την ΤτΕ για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών 
ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών 
των δικαιούχων.

- Την καταγραφή δημοσιονομικών στοιχείων του 
Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων στο 
e-portal σε τακτική βάση.

- Την υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστά-
σεων και αναφορών για τις υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου στο Γ.Λ.Κ. και την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.

- Τη μέριμνα για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβλη-
θεισών αποδοχών.

- Τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την ενταλματοποίη-
ση δαπανών για αποδοχές, πρόσθετες και παρεπόμενες 
παροχές, μετακινήσεις εκτός έδρας, στο Εσωτερικό και 
στο Εξωτερικό, μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών, κατά το μέρος που δεν υπάγονται σε αρμοδιότητα 
των ενεργούντων ως δευτερευόντων διατακτών, καθώς 
και για την πρακτική άσκηση των φοιτητών - σπουδα-
στών σε υπηρεσίες του Υπουργείου, με βάση τα πλήρη 
και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

- Τη διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδι-
κοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των επο-
πτευόμενων και άλλων φορέων.

- Την έγκριση του προϋπολογισμού (τόσο του αρχικού 
όσο και των τροποποιήσεων και αναμορφώσεών του) 
των εποπτευόμενων φορέων και την εποπτεία επί του 
λογιστικού αυτών, όπου από τις κείμενες διατάξεις αυτό 
προβλέπεται.

- Την καταχώριση στοιχείων και την τήρηση Μητρώων 
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

- Τον προγραμματισμό των προμηθειών του Υπουργεί-
ου, τη διενέργεια διαγωνισμών για τακτικές και έκτακτες 
προμήθειες, καθώς και τη διαχείριση συμβάσεων προ-
μήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.

- Τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την 
επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου.

- Τη διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων ενώπιον του 
ΣτΕ περί ακύρωσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
εκτάσεων υπέρ Ε.Ο.Τ.

- Τη διαμόρφωση των τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστι-
κής υποδομής και των λοιπών τουριστικών επιχειρή-
σεων.

- Την εκπόνηση μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδί-
ου Μάρκετινγκ για τον ελληνικό τουρισμό, μεσοπρόθε-
σμων Σχεδίων Μάρκετινγκ για την τουριστική ανάπτυ-
ξη της Χώρας και βραχυπρόθεσμων Σχεδίων Ενεργειών 
Δράσης Μάρκετινγκ ανά τουριστικό προϊόν, γεωγραφική 
περιοχή και αγορά - στόχο.

- Τη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών 
τουρισμού και τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ως 
προς αυτό.

- Την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της Επι-
τροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

- Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το δί-
καιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Την επεξεργασία συμβάσεων διμερούς και πολυμε-
ρούς συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, στο 
πλαίσιο ενίσχυσης των προγραμμάτων διακρατικής συ-
νεργασίας σε τουριστικά θέματα με χώρες προέλευσης 
τουριστών.
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- Τη συμμετοχή στις εργασίες και δραστηριότητες διε-
θνών οργανισμών και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τουρισμού.

- Τις απορρέουσες από τη συμμετοχή του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, ως εταίρου, στην υλοποίηση των προ-
γραμμάτων Interreg, τις διοικητικές ενέργειες καθώς και 
την έγκαιρη επικαιροποίηση των παραδοτέων έργων 
Interreg, στα οποία το Υπουργείο είναι συνδικαιούχος.

- Την έγκαιρη ανταπόκριση σε τροποποιήσεις τεχνικών 
δελτίων, όπως έχει ζητηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή.

- Την ανάγκη ανταπόκρισης στις αυξημένες υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από την υπογραφή του Μνημο-
νίου Συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 
πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του Δορυφόρου 
Λογαριασμού Τουρισμού.

- Την έκδοση άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων.
- Τις γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων παραχώρησης χρή-

σης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την 
εκτέλεση έργων ή νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων 
στον αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο, καθώς και 
τις γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις, για έργα - εγκαταστάσεις και σχεδιασμό εντός του 
θαλάσσιου χώρου.

- Τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους τουριστι-
κούς λιμένες, στην κρουαζιέρα, στον τουρισμό με σκάφη 
αναψυχής σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, 
στο πλαίσιο της θαλάσσιας τουριστικής στρατηγικής.

- Την κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης της χρή-
σης, εκμετάλλευσης των κάθε είδους υποδομών του 
θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και τη μέριμνα για την 
έκδοση συναφών υπουργικών αποφάσεων και αποφά-
σεων έγκρισης των κανονισμών λειτουργίας κάθε είδους 
υποδομών του θαλάσσιου τουρισμού.

- Την κατάρτιση, τον έλεγχο και την έγκριση των με-
λετών και των τεχνικών αναπτυξιακών έργων ή έργων 
υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως και 
τη σύνταξη, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των τε-
χνικών προδιαγραφών για έργα ειδικών τουριστικών 
υποδομών.

- Την επίβλεψη και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των 
τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρι-
σμού, καθώς και την υποστήριξη του Τεχνικού Συμ-
βουλίου του Υπουργείου σε θέματα δημοσίων έργων 
αρμοδιότητάς του.

- Τον έγκαιρο συντονισμό των δραστηριοτήτων των 
Π.Υ.Τ. για την ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως 
προς την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας.

- Την αποτελεσματική τήρηση του Μητρώου Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων της Χώρας.

- Την έγκαιρη σύνταξη των εισηγήσεων από τους 
εισηγητές της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ’ της 
παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) και τις 
αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν διαρκώς για τη 
σύνταξη εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των 
Διοικητικών Πρωτοδικείων της Χώρας κατά των αιτή-
σεων αναστολών και προσφυγών επιχειρηματιών του 
τουριστικού κλάδου κατά αποφάσεων της Επιτροπής 
Προσφυγών.

- Τις αυξημένες απαιτήσεις για τη συγκρότηση των 
συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος 

Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα και για τη σύνταξη 
των σχετικών αποφάσεων χορήγησής του.

- Την έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών 
και των επενδυτών για τις αδειοδοτήσεις τουριστικών 
καταλυμάτων και όλων των εγκαταστάσεων ειδικής του-
ριστικής υποδομής.

- Κάθε άλλη έκτακτη και εξαιρετική ανάγκη που μπορεί 
να προκύψει, αποφασίζουμε:

1.1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έως 
200 υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, για το Α’ εξάμηνο 2021 έως 24.000 ώρες.

1.2. Κατανέμουμε τις ώρες υπερωριακής απογευμα-
τινής απασχόλησης έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021.

I. Ειδικός φορέας: 1045-501
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού 

έως 14.520 ώρες, για εκατόν είκοσι ένα (121) υπαλλήλους
Προκύπτουσα δαπάνη για τον ως άνω ειδικό φορέα, 

ύψους 58.080,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα 
ευρώ).

II. Ειδικός φορέας: 1045-202
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού 

έως 9.480 ώρες, για εβδομήντα εννέα (79) υπαλλήλους
Προκύπτουσα δαπάνη για τον ως άνω ειδικό φορέα, 

ύψους 37.920,00 € (τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι ευρώ).

Η απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωρι-
ακής απασχόλησης συνολικά για το Α’ εξάμηνο του 
έτους 2021, καθώς και η βεβαίωση πραγματοποίησης 
της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων ανά 
μήνα εκδίδονται από τον Υπουργό Τουρισμού για τους 
Προϊσταμένους και το προσωπικό των υπαγόμενων σε 
αυτόν Αυτοτελών Οργανικών Μονάδων, από τον Υπη-
ρεσιακό Γραμματέα για τον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
καθώς και τον Προϊστάμενο και το προσωπικό της Υπη-
ρεσίας Συντονισμού, από τον Γενικό Γραμματέα Τουρι-
στικής Πολιτικής και Ανάπτυξης για τον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και τον 
Προϊστάμενο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., από τους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων για τους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς Οργανικών Μονάδων καθώς 
και για τους υπηρετούντες στη Γραμματεία τους υπαλ-
λήλους, από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσε-
ων για το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., από 
τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας για το προσωπικό που υπηρετεί σε εκάστη 
Διεύθυνση και από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου για το προσωπικό 
που υπηρετεί σε αυτό.

Ειδικότερα, για τους εισηγητές της Επιτροπής Προσφυ-
γών της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 
(Α’ 187), η απόφαση συγκρότησης συνεργείου, καθώς 
και η βεβαίωση για την υπερωριακή απασχόληση που 
πραγματοποιείται για τη συγγραφή των εισηγήσεων της 
ως άνω Επιτροπής εκδίδονται από τον Πρόεδρό της.

Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου οι οποίοι έχουν 
μετακινηθεί στα ιδιαίτερα γραφεία Υπουργού, Υφυπουρ-
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γού, στο Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα και στο ιδιαί-
τερο γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης, η βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης 
εκδίδεται από τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον Υπη-
ρεσιακό Γραμματέα και από τον Γενικό Γραμματέα Του-
ριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, αντίστοιχα.

Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν και 
για την απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωρια-
κής απασχόλησης, όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/5.2.2021 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 455), στην σελίδα 4370 στην Α΄ στήλη στον 3ο στίχο 
διορθώνεται

το εσφαλμένο: 
«Βασιλική Τσιαμπαζη» 
στο ορθό: 
«Βασιλική Τσιαμπαλή»

  (Από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02006972202210008*
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