
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 
ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’  1702) απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της ισχύος 
των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το 
μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της 
Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπών διατάξεων 
αυτής.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022.

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 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1058903 ΕΞ 2022 (1) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 

ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της ισχύος 

των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το 

μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της 

Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής Διοίκησης 

(Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπών διατάξε-

ων αυτής.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 

των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και 
εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 1 έως και 
5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,  
Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 
του ν. 4389/2016 και την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 47Α, 48 και 78 αυτής 
και το Παράρτημα 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.», όπως διαμορφώ-
θηκαν με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-
04-2022 (Β’ 1702) όμοια.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίη-
ση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
(Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως 
προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού 
της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των 
οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των 
Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

3. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 159078 ΕΞ 2022 
ΕΜΠ/29-06-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 
της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 
1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υπο-
χρέωσης.

4. Το από 28-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλλη-
λογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

5. Την υπ’  αρ. 1/20-1-2016 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 πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
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41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη αναστολής της ισχύος των οριζομένων 
στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 
2022/05-04-2022 απόφασης (Β’ 1702), κατά το μέρος 
που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι-
σμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
με ποσό ύψους, περίπου, τριακοσίων ευρώ (300 €), για το 
έτος 2022, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος 
Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋ-
πολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της 
ΑΑΔΕ και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων 
δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και 
του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 
ΕΞ 2022/05-04-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφα-
σης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς 
τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτ-
λο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσα-
λονίκης» στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του «Κέντρου Είσπραξης Οφει-
λών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε 
«Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής» 
και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον 
ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και 
της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., 
την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μο-
νάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των 
αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων 
και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών 
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 
(Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετι-
κού θέματος» (Β’  1702), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1054165 ΕΞ 2022/20-06-2022 (Β’ 3198) 
όμοια και ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 47A «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)», όπως 
αυτό διαμορφώνεται με την ως άνω απόφαση και ειδι-
κότερα στην παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε το τελευταίο 
εδάφιο, ως εξής:

«Επίσης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής 
έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που 
υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/
σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής. Περαιτέρω, με την επιφύ-
λαξη των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, το 4ο ΕΛ.ΚΕ. 
Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους 
που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.»

2. Αναστέλλουμε, έως 31/12/2022, την ισχύ των ορι-
ζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που αυτές 

αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων και ειδικότερα τη μεταφορά 
από αυτήν των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ελέγχων 
της Υποδιεύθυνσης αυτής στο 4ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.
ΚΕ.) Αττικής, την κατάργηση του ως άνω Τμήματος και 
της Υποδιεύθυνσης αυτής, τη μετατροπή της τάξης της 
από «Α’» σε «Α1’», καθώς και τον ανακαθορισμό της δο-
μής και των αρμοδιοτήτων αυτής.

Β. 1. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εξακολουθεί η 
Δ.Ο.Υ. Πλοίων να λειτουργεί με τη δομή και τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση (Β’ 4738) και η θέση του 
Προϊσταμένου αυτής, να περιλαμβάνεται μεταξύ των 
θέσεων ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει 
δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για 
την ίδια θέση, στην οποία έχει ασκήσει καθήκοντα για 
μια πλήρη θητεία.

2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού που προβλέπο-
νται με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/
14.01.2022 (Β’ 142) απόφαση, για τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων από 
την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.Κ.Ε., εξα-
κολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα που 
αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό 
στοιχεία: 

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738)
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) και 
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 558  (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσω-

πικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022.

  Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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 Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς» (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).
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4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το στοιχείο (xiii) και το προτελευταίο εδάφιο της περ. 
(γ) της παρ. 1 της υπ΄ αρ. 7/513/18.6.2009 κανονιστικής 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή, στους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, στο 
Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων, 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 2022 
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 2022. 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 2022 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.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Α’ Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΗΣ
Ι

      Αριθμ. απόφ. 19/1823/26.5.2022 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των Προϊ-

σταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων 

και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτρο-

πής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του έτους 2022 .

 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. Το π.δ. 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς» (Α’ 88).

3. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρο-
νικές 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 (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το στοιχείο (xiv) της περ. (α) της παρ. 1 της υπ΄ αρ. 
7/513/18.6.2009 κανονιστικής απόφασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους 
Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και 
λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς» (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 έξι χιλιάδων ευρώ 
(€ 6.000,00) σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού 
εξόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2022 και 
του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0261

8. Την από 19.5.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών, 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 2022. Οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησης ορίζονται έως εκατόν είκοσι (120) 
για κάθε προϊστάμενο.
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Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των Προϊστα-
μένων Οργανικών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδει-
κτικά 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 (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 
2022 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.

  Ο A’ Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035340807220004*
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