
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση προσωρινού λογαριασμού στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής 
Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών», υπό την ομάδα λο-
γαριασμών 234.

2 Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία 
Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές διαδι-
κασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλω-
ματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με 
τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) και 
του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.179/7/7.2.2005 
ΑΥΟΟ «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδι-
κασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα 
καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 215).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109450/25-06-2021 από-
φασης υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυν-
σης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(Β΄ 2862).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

Αριθμ.  οικ.2/94044/ΔΛΤΠ  (1)
Σύσταση προσωρινού λογαριασμού στην Τράπε-

ζα της Ελλάδος με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής 

Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών», υπό την ομάδα λο-

γαριασμών 234.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις,
α) του άρθρου εικοστού πρώτου της από 13 Αυγού-

στου 2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143),

β) του ν.  4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχει-
ρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για 

θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της 
οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 66),

γ) του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσι-
ονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Δι-
ατάξεις» (Α’ 143),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 178),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Το υπό στοιχεία οικ.2/92343/ΔΛΤΠ/11-08-2021 
αίτημα της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 
το άνοιγμα του λογαριασμού με τίτλο «Λογαριασμός 
Κρατικής Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών».

4. Το γεγονός ότι συντρέχει έκτακτη και επείγουσα 
ανάγκη σύστασης ενός λογαριασμού στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ο οποίος θα λειτουργήσει προσωρινά για την κα-
τάθεση των εισφορών των ιδιωτών, μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 14 
του ν. 4797/2021 (Α’ 66) για το Ταμείο Κρατικής Αρωγής.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος 
υπό την ομάδα λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου 
234 - «Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί» Νο 23/2341227461 
με IBAN GR9501000230000002341227461 και τίτλο «Λο-
γαριασμός Κρατικής Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών».

2. Σκοπός του λογαριασμού είναι η κατάθεση των ει-
σφορών των ιδιωτών για τη χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων 
από θεομηνίες, καθώς και αποκαταστάσεων μετά από 
θεομηνίες.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Ο λογαριασμός θα λειτουργήσει προσωρινά μέχρι 
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προ-
βλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4797/2021 για το Ταμείο 
Κρατικής Αρωγής. Μετά την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρε-
ται στον λογαριασμό της παρ. 2α του άρθρου 14 του 
ν. 4797/2021.

4. Η κίνηση του λογαριασμού ορίζεται ως ακολούθως: 
α) πιστώνεται, με ποσά από δωρεές ιδιωτών,
β) χρεώνεται, με εντολές του Υπουργού Οικονο-

μικών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση 
του Λογαριασμού Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο  - Συ-
γκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με ΙΒΑΝ 
GR9001000230000000000200548 «Λοιπά έσοδα Τακτι-
κού Προϋπολογισμού» ύστερα από εισήγηση της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 
13 του ν. 4797/2021 που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 3 της 
29.03.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 56).

5. Με την αναγγελία της Τράπεζας Ελλάδος για την πί-
στωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 
200 «Ε.Δ.- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», 
τα ποσά εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋ-
πολογισμού και εγγράφονται σε ύψος πίστωσης στον 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από 
θεομηνίες, καθώς και αποκαταστάσεων μετά από θε-
ομηνίες.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. A.1205 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία 

Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές δι-

αδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, 

διπλωματικών αποστολών και λοιπών προο-

ρισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα 

κ.λπ.» (Β’ 516) και του άρθρου 3 της υπό στοι-

χεία Δ.179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ «Προϋποθέσεις, δι-

καιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον 

ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών 

σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 215).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 78 του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), με τις οποίες 
ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις 
της παρ. 1γ του άρθρου 14) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ 

«Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλε-
κτρικής ενέργειας».

β) Του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και της παρ. 6 
του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.

γ) 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.

δ) Του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 92).

ε) Του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 251).

στ) Της υπό στοιχεία  Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τε-
λωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκα-
φών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών 
με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).

ζ) Της υπό στοιχεία  Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) 
«Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλα-
γής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθη-
τικών σκαφών Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».

η) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/9.11.2018 απόφασης 
της Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομέ-
νων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από 
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, 
σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και 
σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αε-
ρίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).» (Β’ 5259).

θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφασης 
του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων 
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης 
ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των πα-
ραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδια-
γραφών.» (Β’ 5562).

ι) Της υπό στοιχεία Ε.2056/9-4-2019 ΑΔΑ: Ψ69Κ46ΜΠ3Ζ-
ΙΙΧ εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευ-
κρινήσεων αναφορικά με την ΠΟΛ 1208/2018 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών και την ΠΟΛ 1218/2018 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι-
κών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα την 
περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, την παρ. 1 του άρθρου 
7, και τα άρθρα 14 και 41 αυτού.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
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Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, της παρ. 10, του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

5. 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).

6. Την υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4739).

7. Την ανάγκη συμπλήρωσης του άρθρου 19 της υπό 
στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) και του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) 
όσον αφορά την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών 
που διασφαλίζουν την επιστροφή του ΕΦΚ, στις περιπτώ-
σεις πωλήσεων καυσίμου στις εγκαταστάσεις πρατηρίων 
με σκοπό τον εφοδιασμό σκαφών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 19 της 
υπό στοιχεία Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516)

1. Το στοιχείο i της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 19 της 
υπό στοιχεία Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντι-
στοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων 
για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση 
επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης 
εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε 
άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που 
ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά 
πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής 
τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανε-
ξαρτήτως ποσού».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215)

1. Το στοιχείο i της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοι-
χεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντι-
στοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων 
για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση 
επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης 
εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε 
άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που 
ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά 
πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής 
τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανε-
ξαρτήτως ποσού».

Άρθρο 3 
Μεταβατικές Διατάξεις

Τα παραστατικά που ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα 1 
και 2 και τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, θα γίνονται δεκτά από τα Τελωνεία Επι-
στροφής Ε.Φ.Κ, χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στα άρθρα αυτά.

Άρθρο 4 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανου-
αρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

   Ι 

Αριθμ.  147474 (3)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 109450/25-06-2021 

απόφασης υπερωριακής απασχόλησης της Δι-

εύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-

νίου  (Β΄ 2862).

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α’ 232).

2. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 38 του 
ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθε-
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(Α’ 152).

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

4. Την υπ’ αρ. 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΟΔΔ 250 και έλαβε 
αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ.

5. Την υπ’ αρ. 109450/25-06-2021 απόφαση υπερωρι-
ακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Οικονομικού για το 
χρονικό διάστημα του Β’ εξαμήνου του έτους 2021 που 
δημοσιεύθηκε στο Β’ 2862.

6. Το γεγονός ότι ο προγραμματισμός υπερωριακής 
εργασίας του προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυν-
σης Οικονομικού για το Β’ εξάμηνο του 2021, έχει εκ πα-
ραδρομής υπολογισθεί για τον προτεινόμενο αριθμό 
τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΤΕ κατηγορίας αντί του ορθού 
(5) πέντε υπαλλήλων με αποτέλεσμα να αλλάζει και ο 
συνολικός αριθμός των υπαλλήλων σε (15) δέκα πέντε 
αντί των δεκατεσσάρων που ήταν λάθος.
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Αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 109450/25-06-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Β΄ 2862) και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευ-
ματινής απασχόλησης δέκα πέντε (15) υπαλλήλων που υπηρετούν στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και μέχρι χίλιες εξακόσιες ογδόντα (1.680) 
ώρες συνολικά, για το χρονικό διάστημα του Β’ εξαμήνου του έτους 2021 λόγω εποχικών, έκτακτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

Ο προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας του προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού) για 
το Β’ εξάμηνο του 2021, έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Κλάδος 
υπηρετούντων

υπαλλήλων

Προτεινόμενοι 
υπάλληλοι 

για υπερωριακή
εργασία

’Ωρες Απασχόλησης
(Β’ Εξάμηνο 2021)

Εξαμηνιαίο
Κόστος ανά κατηγορίαΓια υπερωριακή 

απογευματινή εργασία 
μέχρι 22η ώρα

ΠΕ 05 480 3.150,00

ΤΕ 05 600 3.430,00

ΔΕ 05 600 2.820,00

ΣΥΝΟΛΑ 15 1.680 9.400,00

- Το συνολικό κόστος για το πραγματικό χρονικό διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021 είναι 9.400,00 € 
και δεν υπερβαίνει το αρχικώς προβλεπόμενο στην υπ’ αρ. 109450/25-06-2021 προηγούμενη απόφασή μας (εγγ. 
πίστωση για το 2021, Γεν. Φορέας 1.904 και Ειδικός Φορέας 999-03, Α.Λ.Ε. 2120201001).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Αυγούστου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040400209210004*
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