
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 
36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) για την πρόσληψη των 
Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για ένα (1) 
έτος.

2 Τροποποίηση απόφασης λειτουργίας ιδιωτικού 
αεροδρομίου αερολέσχης Έδεσσας.

3 Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες 
δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και 
τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 4.1.21  - «Ενερ-
γειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής  - αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός 
των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων», (Καν. (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 508/2014, της παρ. 2 του άρθρου 41 και το 
στοιχείο δ της παρ. 1 του άρθρου 44 - Αλιεία εσω-
τερικών υδάτων), της Ενωσιακής Προτεραιότη-
τας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλι-
είας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020».

4 Χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας ει-
σαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων 
καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορο-
λογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλ-
λαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επι-
στροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς 
καταστροφή.

5 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

6 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών.

7 Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης υπερωρι-
ακής απασχόλησης,καθώς και νυχτερινής εργα-
σίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, πλην ιατρών 
για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 39600/Θ1 (1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρ-

θρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) για την πρόσλη-

ψη των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας 

για ένα (1) έτος.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν.  1920/1991 (Α’  11) «Κύρωση της από 

24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών 
Λειτουργών» (Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), με το άρθρο 95 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), με το άρθρο 1 του ν. 4511/2018 
(Α’ 2) και με το άρθρο 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) 
και τις υπ’ αρ. α) 135394/Θ1/2018 (Β’3419), β) 67678/
Θ1/2019 (Β’1736) και γ) 39753/Θ1/2020 (Β’1086) αποφά-
σεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφω-
να με τις οποίες παρατάθηκε για ένα (1) έτος κάθε φορά 
έως τρεις (3) φορές η πενταετής προθεσμία της παρ. 2 
του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42).

3. Των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), 
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του 
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ν. 4115/2013 (Α’ 24) και τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με το άρθρο 6 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), με την παρ. 4 
του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και το άρθρο 
103 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

4. Τον ν. 4622/19 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. 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).

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

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

9. Την παρ. 39 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 1614/
Υ1/8-1-2020 απόφασης ’’Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυ-
πουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων’ (Β’ 8).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για ένα (1) έτος η κατ’ εξαίρεση προ-
θεσμία της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 
(Α’ 42), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) και το άρθρο 103 του ν. 4790/2021 
(Α’ 48).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7  Απριλίου 2021

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Α 10592 (2)
Τροποποίηση απόφασης λειτουργίας ιδιωτικού 

αεροδρομίου αερολέσχης Έδεσσας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των π.δ. 81, 82 και 83/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-

σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», «Αποδοχή πα-
ραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντιστοίχως (A’ 
119, 120 και 121 αντιστοίχως).

β) του ν.δ. 714/1970 «Περί Ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα-
ερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
(Α’ 238).

γ) του ν. 1815/1988 «περί Κύρωσης του Κώδικα Αερο-
πορικού Δικαίου» (Α’ 250).

δ) του ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αε-
ροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 188), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

ε) του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιό-
τητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Α’ 240).

2. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας 
απόφασης οι θεσμοθετούμενοι με τους ν. 4427/2016 
και 4757/2020 και το π.δ. 85/2018 φορείς, ήτοι η Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

3. Το Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως 
αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την 
υπό στοιχεία YΠΑ/Δ2/33387/10002/30-8-2007 (Β’ 1816) 
απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήμα-
τος (Αnnex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποίηση 7 του 
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «αε-
ροδρομίων- Σχεδιασμού και λειτουργιών αεροδρομίου» 
το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».

4. Το π.δ. 158/2002 περί «Ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλι-
σμού, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλ-
λευσης πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 137) και ιδίως το άρθρο 12, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 348/2003 (Α’ 315).

5. Τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια, ελι-
κοδρόμια και πεδία προσγείωσης αεροσκαφών (B’ 1810).

6. Την υπό στοιχεία YΠΑ/Ε2/29643/5468/07-08-1976 
απόφαση Διοικητή ΥΠΑ.

7. Το από 16/09/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αερο-
λέσχης Έδεσσας για ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλ-
τόστρωσης διαδρόμου του αεροδρομίου Έδεσσας, συ-
νοδευόμενο από το αντίστοιχο παράβολο.

8. Το υπό στοιχεία Δ3/Α/8830/24-03-2021 εισηγητικό 
σημείωμα της Διεύθυνσης Αερολιμένων της ΥΠΑ.

9. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το στοιχείο ε’ της παρ. I του αποφατικού της υπό 
στοιχεία YΠΑ/Ε2/29643/5468/07-08-1976 απόφασης 
Διοικητή ΥΠΑ περί λειτουργίας ιδιωτικού αεροδρομίου 
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αερολέσχης Έδεσσας, στοιχείο 6 του ανωτέρω σκεπτι-
κού, τροποποιείται ως ακολούθως:

«ε. Επιφάνεια διαδρόμου: Ασφάλτινη.»
2. Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία YΠΑ/Ε2/29643/5468/

07-08-1976 απόφαση Διοικητή ΥΠΑ ισχύει ως έχει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αργυρούπολη, 8 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 900  (3)
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες 

δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους 

και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 4.1.21 - «Ενερ-

γειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 

αλλαγής - αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των 

κύριων ή βοηθητικών κινητήρων», (Καν.  (ΕΕ) 

υπ’ αρ. 508/2014, της παρ. 2 του άρθρου 41 και 

το στοιχείο δ της παρ. 1 του άρθρου 44 - Αλιεία 

εσωτερικών υδάτων), της Ενωσιακής Προτεραι-

ότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσι-

μης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτό-

μου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση 

αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι-

είας και Θάλασσας 2014-2020». 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη
Α. Τις Eνωσιακές διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013, του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονι-
σμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1954/2003 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 2371/2002 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 639/2004 του 
Συμβουλίου και της απόφασης υπ’ αρ. 2004/585/ΕΚ του 
Συμβουλίου.

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των 
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 2328/2003, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1255/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 2 του 
άρθρου 41 και το στοιχείο δ της παρ.1 του άρθρου 44.

4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1242/2014 
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) υπ’  αρ. 
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 
όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών 
δεδομένων για τις πράξεις.

5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1243/2014 
της Επιτροπής της 20η Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέ-
σπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 
όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλ-
λουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα 
και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 772/2014 
της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετι-
κά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει 
να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών 
ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ.

7. Του Εκτελεστικού Κανονισμού υπ’ αρ. 763/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 508/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία 
εμβλήματος της Ένωσης.

8. Της υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επι-
τροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

9. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπό 
στοιχεία C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκρι-
ση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.

Β. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265) και ειδικότερα 
το άρθρο 69 αυτού.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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7. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Της υπό στοιχεία Y2/09.07.2019 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργού» (Β’ 2901).

9. Της υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

10. Της υπ’ αρ. 68/08.01.2021 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονό-
μου» (Β’ 36).

11. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

12. Της υπ’  αρ. 1393/25-10-2016 (Β’ 3501) κοινής 
υπουργικής απόφασης με την οποία αναδιαρθρώθηκε
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑ-
ΛΑΣΣΑΣ.

13. Της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 
(Β’ 5968) απόφασης αντικατάστασης της υπό στοιχεία 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρημα-
τοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» 
(ΥΑΕΚΕΔ).

14. Της υπ’  αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό-
μως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμ-
φωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)» (Β’ 309).

Γ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυ-
σης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των 
δράσεων του Μέτρου 4.1.21 - «Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων», 
(Καν.(ΕΕ) 508/2014, παρ. 2 του άρθρου 41 και το στοιχείο 
δ της παρ. 1 του άρθρου 44 - Αλιεία εσωτερικών υδάτων), 
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περι-
βαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 
Θάλασσας 2014-2020», ως εξής:

Άρθρο 1
Υπαγόμενες Πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπά-
γονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 4.1.21  - 
«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής - αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων 
ή βοηθητικών κινητήρων» (Καν.(ΕΕ) 508/2014, παρ. 2 του 
άρθρου 41 και και το στοιχείο δ της παρ. 1 του άρθρου 
44), υπό τον όρο ότι:

- οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του 
εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.

- δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.
και αφορούν στα παρακάτω είδη πράξεων:
- αντικατάσταση κινητήρα,
- εκσυγχρονισμός κινητήρα.
Στόχος του Μέτρου 4.1.21 με την αντικατάσταση ή τον 

εκσυγχρονισμό των κινητήρων (κύριων ή βοηθητικών) 
είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου και των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Η στήριξη χορηγείται:
- Μόνον σε σκάφη που ανήκουν σε τμήμα στόλου για 

το οποίο η έκθεση αλιευτικής ικανότητας που αναφέ-
ρεται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 1380/2013 έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με 
τις αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει αυτό το τμήμα.

- Αποκλειστικά για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρο-
νισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων που έχουν 
εγκριθεί επισήμως σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
40 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009. Καταβάλλεται 
μόνο αφού η απαιτούμενη μείωση ισχύος σε kW δια-
γραφεί μόνιμα από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης.

- Για τα σκάφη που δεν υπόκεινται σε πιστοποίηση 
της ισχύος του κινητήρα, αποκλειστικά για την αντικα-
τάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητι-
κών κινητήρων για τους οποίους η συμμόρφωση της 
ισχύος έχει εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 και οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
η ισχύς τους δεν υπερβαίνει την ισχύ που ορίζεται στις 
αλιευτικές άδειες.

- Μία φορά για τον ίδιο τύπο επένδυσης κατά τη διάρ-
κεια της Προγραμματικής Περιόδου για το ίδιο αλιευτικό 
σκάφος.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. α) Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέ-
τρου 4.1.21 - «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής - αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός 
των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων», είναι: Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που 
ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτι-
κού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων.

β) Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυ-
θούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά 
Νηολόγια/Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά 
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τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών 
εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και 
Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των 
σκαφών εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νο-
μοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη 
χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή 
της αίτησης.

γ) Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους για την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βο-
ηθητικών κινητήρων υπό τον όρο ότι:

- Για σκάφη με ολικό μήκος μέχρι 12 μέτρα, ο νέος ή 
εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ 
σε kW από τον τρέχοντα κινητήρα.

- Για σκάφη με ολικό μήκος μεταξύ 12 και 18 μέτρων, 
η ισχύς σε kW του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα 
είναι τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τον τρέχοντα.

- Για σκάφη με ολικό μήκος μεταξύ 18 και 24 μέτρων, 
η ισχύς σε kW του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα 
είναι τουλάχιστον 30% χαμηλότερη από τον τρέχοντα.

2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους:
(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα 

και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρη-

ματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το 
σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,

(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχείο α) έως δ) του άρ-
θρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από 
την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3
Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά 
ενίσχυσης-χρηματοδότησης

1. Το Μέτρο 4.1.21 - «Ενεργειακή απόδοση και μετρι-
ασμός της κλιματικής αλλαγής - αντικατάσταση ή εκ-
συγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων», 
του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 
Ελληνική Επικράτεια.

2. Για πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης το ποσοστό Δη-
μόσιας Δαπάνης ανέρχεται στο 30% και της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής στο 70%, επί του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης και  Αγροτικής Ανάπτυξης
Επενδύσεων και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

    Αριθμ. Α.1081 (4)
Χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας ει-

σαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων 

καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φο-

ρολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με 

απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και 

επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας 

προς καταστροφή.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 106 και του άρθρου 106 Β’ του 

ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), 
όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 4410/2016 (Α’ 141) και ειδικότερα της παρ. 4 του άρ-
θρου 106,

β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν.  4411/2016 
(Α’ 142),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

2. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/
29.4.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανο-
νιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώ-
ληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και 
την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».

3. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 (EEL 
96/16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 
«για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλεί-
ας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού».

4. Την υπό στοιχεία  Α.1050/01.02.2019 (Β’ 735) Α.Υ.Ο. 
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτη-
ριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας 
προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία  Α.1232/25.6.2019 
(Β’ 2634) Α.Υ.Ο.

5. Την υπό στοιχεία Α.1001/24.12.2019 απόφαση 
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Δι-
αδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων 
με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων 
καπνών» (Β’ 102).

6. Την υπό στοιχεία Α.1165/14.07.2020 απόφαση Διοι-
κητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παρα-
λαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες 
ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατί-
θενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις 
και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς 
καταστροφή» (Β’ 3057).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
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εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β’ 130 και Β’372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738). 

10. Την ανάγκη χορήγησης νέας παράτασης της προθε-
σμίας για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποι-
ημένων καπνών που διατίθενται σε καταναλωτές στην 
ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ται-
νίες φορολογίας μηδενικής αξίας, καθώς και για την επι-
στροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας που δεν 
έχουν επικολληθεί και προορίζονται για καταστροφή, 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν 
από τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της 
πανδημίας και ιδιαιτέρως της διακοπής της διακίνησης 
και της διάθεσης στην αγορά των εν λόγω βιομηχανο-
ποιημένων καπνών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η προθεσμία για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιο-

μηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες 
ταινίες μηδενικής αξίας και την επιστροφή των ενσήμων 
ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1165/14.07.2020 απόφα-
σης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται μέχρι την 30.06.2022, 
για τις Αιτήσεις Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) με 
ημερομηνία αποδοχής τους από την αρμόδια τελωνει-
ακή αρχή έως και 30.6.2021, κατά παρέκκλιση των προ-
θεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 
Α.1001/24.12.2019 (Β’ 102) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

   (5)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

 Με την υπ’ αρ. 367-21/2017/08-03-2021 συμπληρωμα-
τική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσα-
λονίκης που εκδόθηκε την 08-03-2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με  τις παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζονται, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας  της παρ. 2 του 
άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001, του FANG WEIQUN του LIE, γεννηθέντα 
το έτος 1971 στην Κίνα με ΑΦΜ 127958798, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/21/491655/08-3-2021 έγγραφο της 
ΕΛΑΣ, προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζό-
μενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (108,53€) 
και πολλαπλά τέλη ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(750,00€), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτι-
μολογημένα με την υπ’ αρ. 5462/25-05-2015 διασάφηση 
της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσ/νικης εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

    Ι 

(6)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών. 

Με την υπ’ αρ.  376-19/2017/08-03-2021 συμπληρωμα-
τική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσα-
λονίκης που εκδόθηκε την 08-03-2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 
152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζονται, για τελω-
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας της παρ. 2 του άρθρου 
142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001, του FANG WEIQUN του LIE, γεννηθέντα 
το έτος 1971 στην Κίνα με ΑΦΜ 127958798, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/21/491655/08-3-2021 έγγραφο της 
ΕΛΑΣ, προσωπικά και αλληλέγγυα με έτερα καταλογιζό-
μενα πρόσωπα, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
διακόσια οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (208,06€) και πολ-
λαπλά τέλη ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 5838/08-06-2015 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
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εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

  Ι      

 Αριθμ. 3197 (7)
Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης υπερωρι-

ακής απασχόλησης,καθώς και νυχτερινής εργα-

σίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που 

παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, πλην ιατρών 

για το έτος 2021.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 2785/29-3-2021 εισήγηση του Αναπλη-

ρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νο-
σηλευτικής Μονάδας Μολάων σχετικά με την έγκριση 
αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και 
νυχτερινής, εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυ-
χτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, πλην ιατρών για το 
έτος 2021,σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 3807/15-1-2021 και 
3810/15-1-2021 αποφάσεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 
σύμφωνα με τις οποίες «…. Για το προσωπικό των ΝΠΔΔ 
και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
Όργανο Διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό Όρ-
γανο. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
ακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επι-
βάρυνσης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται 
ανά εξάμηνο, ήτοι για απογευματινή υπερωριακή ερ-
γασία ορίζεται μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και ανά 
εξάμηνο και για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι 
96 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

3. Το άρθρο 64 του ν. 4486/2017 στο οποίο ορίζεται ότι: 
«Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών 
του προσωπικού των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εκδίδονται 
από τα Όργανα Διοίκησης των οικείων φορέων, σύμ-
φωνα με την διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α’ 176), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής 
υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής ερ-
γασίας ανά ΥΠΕ, ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανου-
αρίου κάθε έτους….» (Α’ 115).

4. Τις υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠοικ 90622/23-12-2019 και 
υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠοικ 90623/23-12-2019 αποφάσεις 
του Υπουργού Υγείας (Β’ 519).

5. Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014.
6. Το άρθρο 7 του ν. 3329/2005(Α’ 81).
7. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Νοση-

λευτικής, Τεχνικής, Ιατρικής και Διοικητικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου λόγω της επί 24ώρου λειτουργίας του 
και της μη επαρκούς κάλυψης των τμημάτων με το ανα-
γκαίο προσωπικό.

8. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εκτελεί καθημερινά 
εφημερία και απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού 
και κατά τις Κυριακές-Εξαιρέσιμες, ότι απουσιάζει μεγά-
λος αριθμός προσωπικού κάνοντας χρήση υπόλοιπης 
κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους καθώς και 
ρεπό εφημεριών, όπως και προσωπικό με χρήση άδειας 
ανατροφής, την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες 
τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μετά τις μαζικές προς 
συνταξιοδότηση αποχωρήσεις, καθώς και μετατάξεις - 
μετακινήσεις,αναγκάζεται να εργάζεται εξαντλητικά 
πολλές επί πλέον των ωραρίου ώρες, καθημερινές και 
αργίες,προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου να 
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αποφασίζουμε:

Για το έτος 2021 την καθιέρωση και αποζημίωση για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. της 
Ν.Μ. Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας ως 
κατωτέρω:

α) Ποσό 8.000,00€για τις εφημερίες του Επιστημονικού 
Προσωπικού, μία Φαρμακοποιός, και αριθμό ημερών 
εφημερίας 40 το έτος.

β)Ποσό 108.530,24€ για υπερωριακή απασχόληση κα-
θημερινής και αργιών, καθώς και νυχτερινών, αργιών και 
εξαιρεσίμων ημερών των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, 
μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου της 
Διοικητικής Τεχνικής και Νοσηλευτικού -Παραϊατρικού 
Προσωπικού του Νοσοκομείου, πλην ιατρικού, για (108) 
εκατόν οκτώ υπαλλήλους που αντιστοιχούν σε 35.352 
ώρες ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη την εγκριθείσα 
κατανομή στους Κωδικούς Αριθμούς του Προϋπολογι-
σμού έτους 2021 0261 και 0263 για το συνολικό ποσό 
των 108.530,24€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μολάοι, 7 Απριλίου 2021

Η Διοικήτρια

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   
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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,
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