
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνι-
μο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου προσωπικό καθαριότητας των Μου-
σείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2021.

2 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες 
και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών 
και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις 
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πλη-
ροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυ-
βερνοασφάλειας (ENISA) στο πλαίσιο Συμφωνίας 
Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημο-
κρατίας.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) έτους 2021.

4 Έγκριση για αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 και βάσει των 
λειτουργικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσι-
ών της Εταιρείας, της Πολυκλινικής Ολυμπιακού 
Χωριού και του Κέντρου Υγείας, Αποκατάστασης, 
Αποθεραπείας Κερατέας  - «Κ. Πρίφτης» για το Α’ 
εξάμηνο του 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/730058/74270/50476/47224/17846 (1)
Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 

μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-

ου Αορίστου Χρόνου προσωπικό καθαριότητας 

των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το 

έτος 2021 .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. A1 και Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων” (Α΄ 176), όπως ισχύει.

β) Της περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/2020 
“Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Δι-
αχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις 
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο “Φοίβος 
Ανωγειανάκης” και άλλες διατάξεις” (Α΄ 248).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 176) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

δ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

στ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145).

ζ) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

η) Tης παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση 
Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυ-
μπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 84), διά του οποίου ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση 
του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλ-
λογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργούν και φυλάσσονται 
σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά 
κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες.

θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού” (Α΄ 114).

ι) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει.

ια) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιβ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/ 
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού “Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού” (ΥΟΔΔ 198).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/ 
18-5-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά 
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτι-
σμού)” (Β΄ 1908).

4. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/ 
642040/63449/42165/25564/19-11-2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχεί-
ρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το 
οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 63.310,00 ευρώ.

5. Την υπό στοιχεία 17255/23-12-2020 (ΑΔΑ: 951Λ46 
9ΗΔΞ-ΞΣΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Οργα-
νισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, 
σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του 
ανωτέρω Οργανισμού, οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ 
026352), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, 
μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν/κα-
θεμία από τους/τις τριάντα δύο (32) μόνιμους/-ες υπαλ-
λήλους του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικό-
τητας Προσωπικού Καθαριότητας, και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της 
ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας, 
που υπηρετούν σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και απασχολούνται με την καθαριότητα 
και τον ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-
ρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ.

2. Αρμόδιοι/-ες για τη διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά Υπηρε-
σία Προϊστάμενοι/-ες των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2021 μέχρι 
31-12-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ

I

    Αριθμ. Α.1281  (2)
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότη-

τες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων πο-

τών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από 

τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Κυβερνοασφάλειας (ENISA) στο πλαίσιο Συμφω-

νίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 68 του 

ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύ-
ρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» υποπερ.  (ββ) της περ.  (στ) της 
παρ. 1, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δί-
καιο η περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 143 και η περ. (β) 
της παρ. 1 του άρθρου 151 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ 
του Συμβουλίου καθώς και της παρ. 2.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 και 12 παρ. 1 
περ. (xiv) της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνη-
σης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA),“Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας 
(ENISA)” που κυρώθηκε με τον ν. 4627/2019 (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της Συμφω-
νίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), “Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)”, που κυρώθηκε με 
τον ν. 4627/2019 (Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ.  1β) του Καν 
1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 
για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών 
ατελειών (ΕΕ L 324/23, 10/12/2009).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 
(Α’94), όπως ισχύουν και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 27.

8. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α’ του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
ισχύουν.

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.).

11. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών, ποσοτήτων καθώς και της διαδικασίας 
παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊό-
ντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύν-
σεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυ-
βερνοασφάλειας (ENISA)», αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολο-
γητικά, οι ποσότητες καθώς και η διαδικασία παραλα-
βής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, με 
απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα 
πλαίσια της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, (ENISA), 
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4627/25.09.2019 (Α’ 143).

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την 
απαλλαγή από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλω-
σης (Ε.Φ.Κ.) και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 
των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα 
οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια της Συμφωνίας 
Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Κυβερνοασφάλειας, (ENISA) η οποία κυρώθηκε 
με τον ν. 4627/2019 (Α’ 143) για υπηρεσιακή χρήση του 
Οργανισμού καθώς και για τις ανάγκες του Τακτικού 
Προσωπικού του για προσωπική του χρήση, σύμφωνα 
με το προοίμιο και κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 1 παράγραφος 3 περίπτωση (α) της κυρωθείσας 
Συμφωνίας Έδρας, αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από το δασμό, 
τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. των αλκοολούχων ποτών και κα-
πνικών προϊόντων, είναι:

α) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυ-
βερνοασφάλειας (ENISA), σύμφωνα με το προοίμιο της 
Συμφωνίας Έδρας «Οργανισμός» και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού, όπως ορί-
ζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 
περίπτωση (α) της Συμφωνίας Έδρας.

Άρθρο 3
Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών 
προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός 
με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για υπηρε-
σιακή χρήση χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος και 
δεν δύναται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Ογδόντα (80) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά.

β) Πενήντα (50) φιάλες οίνου.
γ) Εκατό (100) φιάλες μπύρας.
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Η φιάλη στις περιπτώσεις α) και β) να μην υπερβαίνει 
το ένα (1) λίτρο.

δ) Xίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα κα-
πνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής 
της κατανομής, με τις εξής κλίμακες:

- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο 
από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα.

- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσό-
τερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα.

- Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα.
2. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών 

προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει το Τακτικό 
Προσωπικό για προσωπική χρήση με απαλλαγή από 
δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. χορηγούνται για χρονική περί-
οδο ίση με τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους στον 
Οργανισμό, ανά ημερολογιακό έτος και δεν υπερβαίνουν 
τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Εκατό (100) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά.

β) Διακόσιες (200) φιάλες οίνου
γ) Πεντακόσιες (500) φιάλες μπύρας
Η φιάλη στις περιπτώσεις αα) και ββ) να μην υπερβαί-

νει το ένα (1) λίτρο.
δ) Δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα 

προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή 
μέρος αυτής της κατανομής, με τις εξής κλίμακες:

- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο 
από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα

- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσό-
τερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα

- Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα
3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, 

με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 
της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από το 
μήνα ανάληψης καθηκόντων.

4. Ως ημερολογιακό έτος νοείται, το χρονικό διάστη-
μα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του 
ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν 
τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4
Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών 
προϊόντων από το δικαιούχο απαλλαγής της περίπτωσης 
α) του άρθρου 2 της παρούσας πρόσωπο, με απαλλαγή 
από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά 
περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) 
στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου (Οργανι-
σμός). Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από τη 
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Τιμολόγιο πώλησης.
γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα είδη, οι 

ποσότητες αυτών ανά είδος και το δικαιούχο ατελείας 
πρόσωπο.

2. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών 
προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής της περίπτωσης 

β) του άρθρου 2 της παρούσας πρόσωπα, με απαλλα-
γή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις υποβάλλε-
ται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο 
κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή 
Ε.Δ.Ε.) στο όνομα του Οργανισμού (για λογαριασμό του 
δικαιούχου ατελείας προσώπου). Με το τελωνειακό πα-
ραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από τη 
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών,

β) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας του δικαιούχου ατελείας 
προσώπου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της Συμ-
φωνίας Έδρας.

γ) Τιμολόγιο πώλησης.
δ) Βεβαίωση του Οργανισμού η οποία θα πιστοποιεί:
αα) την ιδιότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

ως μέλος του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού.
ββ) την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και 
γγ) τη διάρκεια της πρώτης θητείας του,
ε) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα είδη και 

οι ποσότητες αυτών ανά είδος, το δικαιούχο ατελείας 
πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και 
η διάρκεια της πρώτης θητείας.

Άρθρο 5
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρα-
κολούθηση της απαλλαγής από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. 
των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που 
παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρ-
θρου 2 της παρούσας ορίζεται το Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά.

Άρθρο 6
Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

Σε περίπτωση όπου η τελωνειακή αρχή στην οποία 
τίθενται σε ανάλωση τα προϊόντα είναι διαφορετική 
από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, αποστέλλει μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προβλεπόμενη από 
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας, 
κατάσταση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, τα 
στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στους Πίνακες των 
συνημμένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προκειμένου να πα-
ρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των προϊό-
ντων στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.

Με βάση τους Πίνακες, η αρμόδια τελωνειακή αρχή 
ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για 
τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων 
ορίων ποσοτήτων αφορολόγητων προϊόντων που πα-
ραλαμβάνονται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

    Aριθμ. 13908 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-

ρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) έτους 2021.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡIΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α)

  Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. στ’ και 4 παρ. 7 του 

ν. 2081/1992, όπως ισχύει τροποποιηθείς με τα άρθρα 
19 και επόμενα του ν. 3419/2005 (A΄ 297).

- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

- Το π.δ. 265/8.10.2002 (Οργάνωση των υπηρεσιών 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΕΒΕΑ).

- Τον ν. 4467/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171), όπως ισχύει.

- Τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 4610/2019 
 «Συνεργείες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

- Την υπ’ αρ. 59719/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία αποφασίστηκε 
η μεταφορά και κατάταξη του πάσης φύσεως προσω-
πικού των δύο αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με τις επωνυμίες «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΔΟΥ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
ΕΒΕΑ» σε προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου.

- Την υπ’ αρ. 29/30.11.2020 απόφαση της Διοικητικής 
Επιτροπής του ΕΒΕΑ για παραπομπή του θέματος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ.

- Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

- Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα, απο-
φασίζει:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για εκατόν ογδόντα 
εννέα (189) υπαλλήλους του ΕΒΕΑ (μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ.) 
για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 
και σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες 
εξαμηνιαίως για τον καθένα.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλλή-
λων θα πραγματοποιηθούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

• Στην αντιμετώπιση του όγκου εργασιών που προκύ-
πτει από την αύξηση των αιτημάτων για πιστοποιητικά 
λόγω αναπτυξιακών νόμων και επιδοτήσεων.

• Την τήρηση, έλεγχος και ψηφιοποίηση των αρχεί-
ων των εταιρειών που τηρούνται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ 
Έλεγχος στο ΓΕΜΗ των εταιρειών που δεν έχουν πληρο-
φορίες διάρκειας και όσων η διάρκειά τους λήγει (μέσα 
στο επόμενο δίμηνο).

• Τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων της Υπηρεσίας μιας 
Στάσης με σκοπό την αυθημερόν σύσταση των επιχει-
ρήσεων.

• Τον έλεγχο των καταστάσεων των επιχειρήσεων με 
οικονομικές εκκρεμότητες ή με διφορούμενα στοιχεία 
ως προς τα τέλη ΓΕΜΗ με σκοπό τη βεβαίωση αυτών 
στις αρμόδιες ΔΟΥ.

• Τον έλεγχο της κατάστασης των εταιρειών ως ανα-
φορά την λήξη της χρονικής τους διάρκειας, την ενη-
μέρωση η οποία διενεργείται και παρέχεται προς τις 
εταιρείες καθώς και τις καταχωρίσεις που διενεργούνται 
αυτεπαγγέλτως.

• Την τήρηση, τον έλεγχο και την τακτοποίηση του 
Εμπορικού Μητρώου (ως προς το φυσικό και ηλεκτρονι-
κό αρχείο της κάθε επιχείρησης και σχετικά με εγγραφές/
μεταβολές/διαγραφές κ.λπ. στο ΟΠΣ του ΕΒΕΑ).

• Την έκδοση Πιστοποιητικών εγγραφής (ελληνόγλωσ-
σων-ξενόγλωσσων) μέσω e-chamber,

• Την αντιμετώπιση αυξημένου όγκου ιστορικών πι-
στοποιητικών για ΟΑΕΕ.

• Τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(Registry και τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας (info@acci.gr).

• Την επεξεργασία και διόρθωση καταλόγων που αφο-
ρούν στοιχεία των επιχειρήσεων-μελών για την αποστο-
λή βεβαιώσεων οφειλόμενων συνδρομών στις Δ.Ο.Υ. κα-
θώς και τον έλεγχο και την τακτοποίηση της ταμειακής 
ενημερότητας των μελών στο ΟΠΣ.

• Τον προέλεγχο και τις τροποποιήσεις επωνυμιών και 
διακριτικών τίτλων.

• Την τεχνική και λειτουργική Υποστήριξη των εγκατε-
στημένων τεχνικών υποδομών του Επιμελητηρίου.

• Τον έλεγχο της λειτουργίας των κεντρικών συστη-
μάτων και την επίβλεψη της ασφάλειάς τους (ΠΡΩΤΕΑΣ, 
e-chamber, Διασύνδεση με ΓΕΜΗ, Πρωτόκολλο κ.λπ.)

• Την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Κόμ-
βου Internet του ΕΒΕΑ.

• Την καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
«Πρωτέα» των εγγραφών και διαγραφών και στα δύο 
Μητρώα, των ανανεώσεων των εξαγωγικών επωνυμιών, 
καταχώρηση των προϊόντων εξαγωγής ανά χώρα και κατ’ 
έτος και την τακτοποίηση του φυσικού αρχείου του ΕΜΕ.

• Τη διοργάνωση και διεξαγωγή από το ΕΒΕΑ ή τη συν-
διοργάνωση με τρίτους φορείς, εκδηλώσεων, ημερίδων 
και συνεδρίων. Οι εκδηλώσεις αυτές διεξάγονται κυρί-
ως τα Σαββατοκύριακα και τις απογευματινές ώρες και 
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δύναται να υλοποιηθούν υπό μορφή τηλεδιασκέψεων, 
τηλεσυνεδρίων και τηλεσεμιναρίων.

• Την παρακολούθηση virtual σεμιναρίων και ημερίδων 
σε χρόνο εκτός ωραρίου και Ομάδων Εργασίας.

• Την υποβοήθηση του έργου των συνεδριάσεων των 
fora που έχει συστήσει το Ε.Β.Ε.Α. για την παρακολού-
θηση των εξελίξεων και την υποβολή προτάσεων προς 
την Πολιτεία αναφορικά με τους τομείς της ενέργειας 
και των τροφίμων.

• Τη συγκρότηση φακέλων και τη συλλογή υλικού, 
όπως νόμοι, εγκύκλιοι, ανακοινώσεις που αφορούν σε 
θέματα φορολογικά, υπαίθριου εμπορίου, επιχειρηματι-
κών πάρκων, αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών, 
συμμόρφωσης σε υποχρεώσεις και προθεσμίες.

• Tην υποστήριξη της Πλατφόρμας βιομηχανία/
logistics για ζητήματα χωροθέτησης και αδειοδότησης 
(συνεργασία με REDEPLAN AE).

• Tην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, διαδικα-
σίες επιλογής και αξιολόγησης επιχειρηματικών ομάδων 
που θα ενταχθούν στη ΘΕΑ.

• Tην υλοποίηση Σεμιναρίων (Σεμινάριο Τεχνικού 
Ασφαλείας για Εργοδότες, Υγιεινής και Ασφάλειας Τρο-
φίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ κ.λπ., σε απογευματινές ώρες 
δια ζώσης ή και με τηλεκατάρτιση).

• Tην υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστο-
ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
κλάδο του Φαρμάκου» η οποία χρηματοδοτείται από 
το ΕΠΑνΕΚ.

• Tη Διοικητική υποστήριξη και υλοποίηση Ευρωπα-
ϊκών έργων.

• Την έρευνα και συλλογή στοιχείων για τις αγορές του 
εξωτερικού καθώς και την επικοινωνία με φορείς από το 
εξωτερικό (Επιμελητήρια ξένων χωρών κ.ά.).

• Την υποδοχή υπηρεσιακών παραγόντων από το 
εξωτερικό (Πρεσβευτών, Συμβούλων Ο.Ε.Υ και άλλων 
αρμόδιων κρατικών παραγόντων).

• Τη συμμετοχή σε συναντήσεις με υπουργεία (Εξω-
τερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) καθώς 
και με άλλους φορείς (Κ.Ε.Ε.Ε, Επιμελητήρια, Εμπορικά 
Τμήματα Πρεσβειών, φορείς που ασχολούνται με την 
εξωστρέφεια).

• Την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Τμή-
ματος Διεθνών Σχέσεων (ψηφιακά πιστοποιητικά κατα-
γωγής, Ata Carnets, επιχειρηματικές συνεργασίες).

• Την υποστήριξη δράσεων φορέων, όπως το Ελληνικό 
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το «Δίκτυο 
για την υποστήριξη των 10 Βασικών Αρχών του Οικουμε-
νικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Impact) και του 
νέου μη κερδοσκοπικού σωματείου “Global Compact 
Network Hellas“.

• Τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών και 
διαμεσολαβήσεων, διοργάνωση ενημερωτικών ημερί-
δων και συνεδρίων στον τομέα των εναλλακτικών με-
θόδων επίλυσης διαφορών.

• Τη διοργάνωση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις του 
ΙΔΕΜΕΔ, προώθηση δράσεων εξειδίκευσης, προώθησης 
και κατάρτισης σχετικούς με τον φορέα.

• Τη διαδικτυακή ενημέρωση της Ιστοσελίδας του 
Ε.Β.Ε.Α. για ένα εύρος σημαντικών θεμάτων και δραστη-
ριοτήτων των Τμημάτων και των Διευθύνσεων.

• Τη ψηφιοποίηση, καταγραφή και εκκαθάριση αρχείων 
του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού.

• Τη ψηφιοποίηση αρχείου Πρακτικών Συνεδριάσεων 
Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΑ.

• Τον έλεγχο κτιριακών υποδομών και συνεχής κατα-
γραφή υλικών από το Τμήμα Προμηθειών προκειμένου 
να υπάρχει επάρκεια. Τακτοποίηση αποθήκης Τμήματος.

• Τον συντονισμό και υποστήριξη συνεργείων ανακαί-
νισης 2ου ορόφου.

• Την ενημέρωση οικονομικών στοιχείων στους υπη-
ρεσιακούς φακέλους υπαλλήλων που τηρούνται από το 
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης.

• Τη διεκπεραίωση κάθε άλλης έκτακτης εργασίας, που 
πιθανόν προκύψει και που δε δύναται να διεκπεραιωθεί 
στο ωράριο εργασίας.

Οι ως άνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις πι-
στώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου χρήσης 2021.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και 
ειδικότερα, έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση στον 
προϋπολογισμό, ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
180.000€ (ΚΑΕ 026100).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ 

I

Aριθμ. απόφ. 49θέμα21α (4)
   Έγκριση για αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 και βάσει των 

λειτουργικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσι-

ών της Εταιρείας, της Πολυκλινικής Ολυμπιακού 

Χωριού και του Κέντρου Υγείας, Αποκατάστασης, 

Αποθεραπείας Κερατέας - «Κ. Πρίφτης» για το Α’ 

εξάμηνο του 2021.

  Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
και δ.τ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τον ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις»,

2. τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α΄ 314), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
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νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176), ΚΕΦ. Β άρθρα 11, 20 και 26 και τη σχετική υπό 
στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο 
«Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β, ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές Ρυθ-
μίσεις των Υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Πρώτου και Δεύτερου 
Βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του 
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις»,

4. τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ), 
περίληψη του οποίου έχει κατατεθεί προς δημοσίευση 
στο Γ.Ε.Μ.Η. υπ’ αρ. 20641/28-03-2016,

5. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όπως υπο-
βλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αρ. 
2θέμα6/12-01-2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Τρο-
ποποίησης ΚΕΟΛ», όπως υποβλήθηκε προς δημοσίευση 
στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αρ. ΓΕΜΗ 1354/29-01-2018,

6. την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 42θέμα01/16-10-2020 με (Α.Δ.Α.: ΨΘ6ΠΟΡΡ3-
3ΩΡ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,

7. τις υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.68683/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
803/2019) και Γ4β/Γ.Π. οικ.21271/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 239) απο-
φάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθώς και 
την υπ’ αρ. 15 της 06/04/2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με θέμα «Ανασυγκρότηση 
Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα - Εκπροσώπηση της 
Εταιρείας - Εξουσιοδοτήσεις»,

8. την υπ’ αρ. 11913/22-12-2020 εισήγηση της Διευ-
θύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο με θέμα «Έγκριση για αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τον ν. 4354/2015 των Κεντρικών 
Υπηρεσιών της ΑΕΜΥ ΑΕ, της Πολυκλινικής του Ολυ-
μπιακού Χωριού και του ΚΥΑΑ Κερατέας - Κ. Πρίφτης 
βάσει των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας για το 
Α’ εξάμηνο του 2021», σε συνέχεια των οριζόμενων από 
το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 που διέπει την Εταιρεία 
αναφορικά με την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου, βάσει του οποίου 
προβλέπεται για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας να εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και Λόγω των έκτακτων υπηρεσι-
ακών αναγκών λειτουργίας της Εταιρείας προκειμένου 
για την αναγκαιότητα υποστήριξης από τις υπάρχου-
σες υπηρεσίες των Κεντρικών Υπηρεσιών της Εταιρεί-
ας, της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και του 
Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας, κατόπιν της εισήγησης υπ’ αρ. 11913/
22-12-2020 της Διευθύνουσας Συμβούλου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., αποφασίζει:

την έγκριση για εργαζόμενους των ακολούθων ειδι-
κοτήτων εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου και την αποζημίωση αυτής στο πλαίσιο των 
οριζομένων από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 για το 
χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και το πέρας του 
Α’ Εξαμήνου του 2021. Η ανωτέρω έγκριση αφορά α) 
σε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 120 ωρών 

στο Β’ εξάμηνο του 2021 και β) σε υπερωριακή εργασία 
κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, μέχρι 96 ώρες για νυχτερινή εργασία 
και μέχρι 96 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
ανά εργαζόμενο.

Οι ειδικότητες αναλυτικά που δύναται να διενεργή-
σουν υπερωρίες είναι οι εξής:

- ΠΕ Διοικητικού, 1 άτομο
- ΠΕ Διοικητικού σε θέση ευθύνης του οργανογράμ-

ματος, 2 άτομα
- ΠΕ Οικονομικού σε θέση ευθύνης του οργανογράμ-

ματος, 1 άτομο
- ΤΕ Λογιστικής σε θέση ευθύνης του οργανογράμμα-

τος, 1 άτομο
- ΤΕ Διοικητικού - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρό-

νοιας, 4 άτομα
- ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 2 άτομο
- ΔΕ Γραμματέων, 5 άτομα
- ΤΕ Μηχανικών, σε θέση ευθύνης του οργανογράμ-

ματος, 1 άτομο
- ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 άτομο
- ΤΕ Φυσικοθεραπείας, 2 άτομα
- ΤΕ Φυσικοθεραπείας σε θέση ευθύνης του οργανο-

γράμματος, 1 άτομο
- ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 άτομο
- ΠΕ Ψυχολογίας, 1 άτομο
- ΠΕ Δικαιολογίας, 1 άτομο
- ΤΕ Εργοθεραπευτή, 1 άτομο
- TE Νοσηλευτή, 4 άτομα
- ΤΕ Νοσηλευτή σε θέση ευθύνης του οργανογράμ-

ματος, 1 άτομο
- ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, 1 άτομα
- ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 άτομο
- ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, 

1 άτομο
- ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, 2 άτομα
- ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, 1 άτομο
- ΤΕ Πληροφορικής, 1 άτομο
- ΔΕ Χειριστών Ακτινολογικών Συσκευών, 1 άτομο
- Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ΥΕ, 2 άτομα
- Ιατρός Γενικής Ιατρικής, 2 άτομα
- Ιατρός Παθολογίας, 1 άτομο
- Ιατρός Βιοπαθολογίας, 1 άτομο
- Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, 1 άτομο
- Ιατρός Γενικής Χειρουργικής, 1 άτομο
- Ιατρός Οφθαλμιατρικής, 2 άτομο
- Ιατρός ΩΡΛ, 1 άτομο
- Ιατρός Οδοντιατρικής, 1 άτομο
- Ιατρός Ορθοπεδικής, 2 άτομο
- Ιατρός Καρδιολογίας, 2 άτομο
- Ιατρός Γυναικολογίας - Μαιευτικής, 1 άτομο
- Ιατρός σε θέση ευθύνη του οργανογράμματος, 2 

άτομα
Αναλόγως των πραγματοποιηθέντων ανά μήνα υπερω-

ριών εφόσον παραστεί ανάγκη για διενέργεια υπερωρι-
ακής απασχόλησης, θα υφίσταται ονομαστική απόφαση 
της υπογράφουσας το παρόν η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τις μηνιαίες ανάγκες των υπηρεσιών σύμφωνα με τεκμη-
ριωμένη εισήγηση των καθ’ ύλην αρμοδίων ανά υπηρεσία 
και θα εκκαθαρίζεται στη μηνιαία μισθοδοσία.
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Η δαπάνη για την πίστωση των εν λόγω υπερωριών 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και έχει προ-
βλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό αυτής για το 
έτος 2021 και συγκεκριμένα στον Κ.Γ.Λ. α) 60-05-00-10 
για την Π.Ο.Χ. μικτό ποσό 10.000,00 €, β) 60-05-00-00 για 
τις Κεντρικές Υπηρεσίες 18.000,00 € και γ) 60-05-00-90 
για το ΚΥΑΑ Κερατέας - Κ. Πρίφτης 5.000,00 €.

Η απόφαση επί της παρούσας εφόσον είναι εγκριτική 
να δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
σύμφωνα με οριζόμενα από τον ν. 4354/2015.

  Ολυμπιακό Χωριό, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ   
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*02059423112200012*

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,
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