
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 
απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου 
Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 
της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο 
(Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού 
πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών 
και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνι-
κά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων 
με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-
τινής) για οκτώ (8) άτομα του Τμήματος Συγκοι-
νωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας για το Β’ εξάμηνο του 2021.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των Προϊστα-
μένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοι-
πών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2021.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1154 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 

απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των 

όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου 

Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 

της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο 

(Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού 

πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών 

και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνι-

κά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων 

με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

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

78 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265), με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική 
νομοθεσία οι διατάξεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 
14 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, καθώς και την εξουσιοδο-
τική διάταξη της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ, 3 και 4 του άρθρου 68 του 
ν. 2960/2001, με την οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνι-
κή νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 41 της Οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της 
παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.
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3. Τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 10 
του ν. 438/1976 (Α’ 256), καθώς και την εξουσιοδοτική 
διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2960/2001, καθώς 
και την εξουσιοδοτική διάταξη του εδαφίου 5 του ιδίου 
άρθρου και νόμου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ. 1940/ 
41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδια-
σμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών 
και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύ-
σιμα κ.λ.π.» (Β’ 516).

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

7. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύ-
ουν, και ειδικότερα της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, 
της παρ. 1 του άρθρου 7 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

8. 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 εδαφίου α’, της παρ. 10, του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94).

9. Την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17-1-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση θητείας Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε.» (ΥΟΔΔ 27).

10. 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’ 4739).

11. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπό στοιχεία 
Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. όσον 
αφορά τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών δικαιο-
λογητικών αναφορικά με τη χωρητικότητα των δεξαμε-
νών καυσίμων, σε όσες περιπτώσεις αυτή δεν προκύπτει 
από το πιστοποιητικό καταμέτρησης και περαιτέρω διευ-
κόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών 
από τους ενδιαφερομένους.

12. 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.), αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφαση του 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση του άρθρου 2

1. Η περ. ε) της παρ. Α.2. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 

Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«ε. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει 
να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, 
η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής. Στις πε-
ριπτώσεις όπου από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν 
προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, 
οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν συμπληρω-
ματικά ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα 
των δεξαμενών καυσίμων είτε βεβαίωση που εκδίδεται 
από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 
4113.311/01/2013 (Β’ 3049) ή 4113.297/01/2012 (Β’ 334) 
αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματού-
χο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το π.δ. 
99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα» (Α’ 187). Σε περίπτωση υποβολής των ως 
άνω βεβαιώσεων συνυποβάλλεται αντίγραφο εγκεκρι-
μένου σχεδίου γενικής διάταξης του πλοίου, στο οποίο 
θα αποτυπώνεται η θέση των δεξαμενών».

2. Η περ. δ) της παρ. Β.2 του ιδίου άρθρου αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«δ. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει 
να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, 
η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής. Στις πε-
ριπτώσεις όπου από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν 
προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, 
οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν συμπληρω-
ματικά ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα 
των δεξαμενών καυσίμων είτε βεβαίωση που εκδίδεται 
από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 
4113.311/01/2013 (Β’ 3049) ή 4113.297/01/2012 (Β’ 334) 
αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματού-
χο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το π.δ. 
99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα» (Α’ 187). Σε περίπτωση υποβολής των ως 
άνω βεβαιώσεων συνυποβάλλεται αντίγραφο εγκεκρι-
μένου σχεδίου γενικής διάταξης του πλοίου, στο οποίο 
θα αποτυπώνεται η θέση των δεξαμενών».

3. Η περ. στ) της παρ. Β.2. του άρθρου 2 καταργείται 
και η περ. ζ) μεταβάλλεται σε στ).

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του άρθρου 3

Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας διενεργείται σε ετή-
σια βάση με την έναρξη υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 
30η Σεπτεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την 
υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλε-
πόμενων με την παρούσα δικαιολογητικών. Η θεώρηση 
των Βιβλίων Ατελείας είναι σε ισχύ μέχρι την 30η Σεπτεμ-
βρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 99450  (2)
      Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής) για οκτώ (8) άτομα του Τμήματος Συγκοινω-

νιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μα-

κεδονίας για το Β’ εξάμηνο του 2021. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
7 ΔΕ Χειριστών του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων και 
1 ΔΕ Τεχνικού Οδηγών ΙΔΑΧ της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Φλώρινας για την αντιμετώπιση όλων 
των έκτακτων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, κατο-
λισθήσεις, χιονοπτώσεις κ.λπ.), καθώς και για την απο-
κατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
4.800 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 
των ΚΑΕ 0511 (4.800 €) σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2021, για την πληρωμή των υπερωριών των 
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρακά-
τω υπαλλήλους του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φλώρινας, της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ εξάμηνο του 
2021, μέχρι 120 απογευματινές ώρες έκαστος:

Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων

Αριθμός 
υπαλλήλων

Σύνολο ωρών Ώρες απογευματινής 
Εργασίας(120ώρες)

Ώρες νυχτερινής 
εργασίας (48 ώρες)

Ώρες Εξαιρ. Ημερών και 
Κυριακών (48 ώρες)

ΔΕ Χειριστών 7 840 840 — —

ΔΕ Τεχνικού 
Οδηγών ΙΔΑΧ

1 120 120 — —

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 1 Ιουλίου 2021

O Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1/1750/15.6.2021  (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των Προϊστα-
μένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοι-
πών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2021. 

 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2009 «Οργανισμός της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 88), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το στοιχείο (xiv) της περ. (α) της παρ. 1 της κανονιστι-
κής απόφασης 7/513/18.6.2009 της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική 
Επιτροπή, στους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, στον Γενικό 
Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμη-
μάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (Β’ 1279), όπως ισχύει.

6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές εκτιμήθηκαν 
κατόπιν διαβούλευσης με τη Διοίκηση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων ευρώ 
(€ 6.000,00) σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξό-
δων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2021 και του 
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0261, αποφασίζει ομόφωνα:

Να εγκρίνει την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας είκοσι (20) Προϊσταμένων Οργανικών 
Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατ’ ανώτατο, 
για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021. Οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησης ορίζονται έως εκατόν είκοσι (120) 
για κάθε προϊστάμενο.

Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των Προϊσταμέ-
νων Οργανικών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδεικτικά 
αναφερόμενους παρακάτω λόγους:
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- Τη συντήρηση, αναβάθμιση και έλεγχο λειτουργίας 
των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.

- Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προ-
κύπτουν από τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από την άσκηση του 
ανακριτικού της έργου ή από την εφαρμογή διατάξεων 
σχετικά με θέματα προσωπικού.

- Την αναβάθμιση και λειτουργία του λογιστικού συ-
στήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- Τον έλεγχο ενημερωτικών δελτίων για δημόσια προ-
σφορά και οικονομικών καταστάσεων (τριμήνου, εξα-
μήνου, εννεαμήνου και ετησίων) των εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών.

- Τον χειρισμό θεμάτων αναστολής ή άρσης αναστο-
λής διαπραγμάτευσης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρειών.

- Την ενασχόληση των στελεχών της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς με ευρωπαϊκά θέματα της κεφαλαιαγοράς.

Οι συνολικές ώρες υπερωριακής εργασίας οι οποίες 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση ανέρχονται σε 
χίλιες (1.000) περίπου και η συνολική δαπάνη ανέρχε-
ται κατ’ εκτίμηση σε έξι χιλιάδες ευρώ (€ 6.000,00) κατ’ 
ανώτατο.

H ανωτέρω δαπάνη της υπερωριακής εργασίας των 
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων θα βαρύνει τον Κω-
δικό Αριθμό Εξόδου 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον οποίο έχει 
προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 124/15.6.2021  (4)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-

σωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2009 «Οργανισμός της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 88).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το στοιχείο (xiii) της περ. (γ) της παρ. 1 της κανονιστι-
κής απόφασης 7/513/18.6.2009 της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική 
Επιτροπή, στους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, στον Γενικό 
Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμη-
μάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (Β’ 1279).

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, όπως αυτές εκτιμήθηκαν 
κατόπιν διαβούλευσης με τη Διοίκηση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως δέκα χιλιάδων 
ευρώ (€ 10.000,00) σε βάρος της πίστωσης προϋπολογι-
σμού εξόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2021 
και του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0261, αποφασίζει:

Να εγκρίνει την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας πενήντα (50) υπαλλήλων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς κατ’ ανώτατο, για το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2021. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζονται έως εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλληλο.

Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κρίνεται αναγκαία και επιβάλλε-
ται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρακάτω λόγους:

- Τη συντήρηση, αναβάθμιση και έλεγχο λειτουργίας 
των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.

- Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προ-
κύπτουν από τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από την άσκηση του 
ανακριτικού της έργου ή από την εφαρμογή διατάξεων 
σχετικά με θέματα προσωπικού.

- Την αναβάθμιση και λειτουργία του λογιστικού συ-
στήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- Τον έλεγχο ενημερωτικών δελτίων για δημόσια προ-
σφορά και οικονομικών καταστάσεων (τριμήνου, εξα-
μήνου, εννεαμήνου και ετησίων) των εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών.

- Τον χειρισμό θεμάτων αναστολής ή άρσης αναστο-
λής διαπραγμάτευσης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρειών.

- Την ενασχόληση των στελεχών της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς με ευρωπαϊκά θέματα της κεφαλαιαγοράς.

Οι συνολικές ώρες υπερωριακής εργασίας οι οποίες 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση ανέρχονται σε 
χίλιες επτακόσιες πενήντα (1.750) περίπου και η συνο-
λική δαπάνη ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε δέκα χιλιάδες 
ευρώ (€ 10.000,00) κατ’ ανώτατο.

H ανωτέρω δαπάνη της υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 0261 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του προϋπολογι-
σμού του οικονομικού έτους 2021 της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς, για τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Διευθύντρια
ΕΛΕΣΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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