
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 90280/18-08-2017 κοι-
νής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστα-
ση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 14 του  ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

2 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Διοικητή» στον/ην Προϊστάμενο/η της Διεύθυν-
σης Ασφάλισης των Βεβαιώσεων Εγγραφής που 
χορηγούνται μέσω διαδικτύου.

3 Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων του ΣΤ’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής 
Ανατολική με έδρα τα Σπάτα στην Περιφερειακή 
Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 
Αττικής.

4 Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων από τα 
Τμήματα Οικονομικού των Περιφερειακών και 
Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών και των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Μη 
Μισθωτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και 
Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Κρήτης.

5 Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων από τα 
Τμήματα Οικονομικού των Περιφερειακών και 
Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών και των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Μη 
Μισθωτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και 
Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Πελοποννήσου

6 Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων του Δ’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - 
Αθηνών - Δυτικού Τομέα με έδρα την Πετρούπο-
λη στην Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και 
Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Αττικής.

7 Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων του ΙΑ’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής- 
Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπο-
λη στην Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και 
Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Αττικής.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού ΟΑΣΘ για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    38585 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90280/18-08-2017 κοι-

νής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρω-

τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστα-

ση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 

του άρθρου 14 του  ν. 4399/2016» (Β’ 2981). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 117), και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού, 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 
15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 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), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ45/05-08-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 3328).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1430
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10. Την υπ’ αρ. 90280/18-08-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτι-
κών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

11. Το γεγονός ότι λόγω ιδιαίτερης σημασίας της λει-
τουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγματοποί-
ηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επεν-
δύσεων των αναπτυξιακών νόμων και επομένως και για 
τη συμβολή του στην οικονομία της χώρας, δύναται να 
συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την παρούσα 
απόφαση δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 90280/18-08-2017 

κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτρο-
πής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 
του ν. 4399/ 2016» (Β’ 2981), ως εξής:

α. Η παρ. β του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η Επιτροπή είναι τριμελής. Με την απόφαση συ-

γκρότησης ορίζονται τα μέλη της και ο Πρόεδρος της, 
που δύνανται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους 
φορείς της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 ή/και 
από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών 
(ΕΜΠΑ), είτε μόνο από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιη-
μένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Στην Επιτροπή δύναται να 
ορίζονται και αναπληρωματικό μέλη. Για την υποβοή-
θηση του έργου της Επιτροπής δύναται να ορίζονται 
ειδικοί εισηγητές και Γραμματείς, προερχόμενοι από τις 
υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016.

Η επιλογή των μελών της Επιτροπής από τον αρμόδιο 
φορέα της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 πραγ-
ματοποιείται κατά προτεραιότητα από την υπηρεσία με 
συναφείς αρμοδιότητες με το αντικείμενο της Επιτροπής 
π.χ. Τμήμα Αξιολόγησης κ.λπ., και λαμβάνεται υπόψη η 
εμπειρία και η γνώση των προς επιλογή στελεχών με 
τα ζητήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Η επι-
λογή των μελών της Επιτροπής, που προέρχονται από 
το ΕΜΠΑ πραγματοποιείται με τυχαία κλήρωση από το 
σύνολο των μελών του, τα οποία έχουν δηλώσει διαθε-
σιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
αποστέλλει στους φορείς της παρ. 2 του όρθρου 13 του 
ν. 4399/2016 τα κληρωθέντα μέλη ΕΜΠΑ, για τη συγκρό-
τηση της Επιτροπής. Κάθε φορέας της παρ. 2 του άρ-
θρου 13 του ν. 4399/2016 δύναται να συγκροτήσει άνω 
της μίας Επιτροπές. Μέλος του ΕΜΠΑ, που έχει δηλώσει 
διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή, μπορεί να 
συμμετέχει ως μέλος και σε Επιτροπές περισσότερων 
φορέων της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016. 
Τα μέλη του ΕΜΠΑ, που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα 
συμμετοχής στην Επιτροπή απαγορεύεται να συμμετέ-
χουν σε συνεδριάσεις της Επιτροπής ελέγχου αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία 
έχουν προηγουμένως αξιολογήσει. Στην περίπτωση 
αυτή το μέλος ΕΜΠΑ υποχρεούται να δηλώσει κώλυμα 

συμμετοχής στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής και την αντικατάσταση του για το, εν λόγω, επενδυ-
τικό σχέδιο από το αναπληρωματικό μέλος».

β. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος ε ως εξής:
«ε. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγ-

ματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη».
2. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

υπ’ αρ. 90280/18-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 14 του ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν 
έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του αποτελέσματος αξιολό-
γησης τους από τις Επιτροπές Αξιολόγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

i    

Αριθμ. 110394 (2)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντο-

λή Διοικητή» στον/ην Προϊστάμενο/η της Διεύ-

θυνσης Ασφάλισης των Βεβαιώσεων Εγγραφής 

που χορηγούνται μέσω διαδικτύου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57, 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8).

1.3.  Της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45).

2. Την υπό στοιχεία οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1754) και ειδικότερα το άρθρο 3.

3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του e-ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον/ην Προϊστάμενο/η της Διεύθυν-
σης Ασφάλισης το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή 
Διοικητή» τις βεβαιώσεις εγγραφής που χορηγούνται 
μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοι-
χεία  οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

   i 

 Αριθμ. 110390 (3)
Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων του ΣΤ’ 

Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής 

Ανατολική με έδρα τα Σπάτα στην Περιφερειακή 

Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 

Αττικής. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 

και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτι-
κού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α’ 8), και ιδίως των άρθρων 
33 και 87 αυτού.

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

1.4. Του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής  
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 236).

1.5. Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργα-
νισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» 
(Α’ 127).

2. Τις υπ’  αρ. 184148/12.8.2020 (Β΄ 3657) και 
2592/7.1.2021 (Β΄ 157) αποφάσεις του Διοικητή.

3. Την υπό στοιχεία 112/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ: 
6ΛΛ046ΜΑΠΣ-Ξ7Ζ)  απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.

4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα, απο-
φασίζουμε:

Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων από το 
Τμήμα Οικονομικού -Διοικητικού του ΣΤ’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με έδρα 
τα Σπάτα στο Τμήμα Β’ Οικονομικής Διαχείρισης της Πε-
ριφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης 
Αττικής:

(1) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.

(2) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμει-
ακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις 
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών 
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.

(3) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστή-
ματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού Υποκαταστήματος).

(4) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
(6) Η είσπραξη των εισφορών μη Μισθωτών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

 i 

   Αριθμ. 110391 (4)
Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων από τα 

Τμήματα Οικονομικού των Περιφερειακών και 

Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών και των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Μη 

Μισθωτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και 

Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Κρήτης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
 ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστή-
ματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

β) Του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) και ειδικότερα των άρθρων 
33 και 87.

γ) Των άρθρων 40 και 41 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
δ) Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργανι-

σμός ΙΚΑ» (Α΄127).
ε) Των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 154/2006 «Οργανι-

σμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Ασφά-
λισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄167).

2. Την υπό στοιχεία 111/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ-
ΜΠ46ΜΑΠΣ-ΝΘ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e-ΕΦΚΑ.

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ 
(π.δ. 8/2019) στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 
Κρήτης.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
e-ΕΦΚΑ., αποφασίζουμε:
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Τη μεταφορά στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήρι-
ξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

Α) Από το Τμήμα Οικονομικού του Περιφερειακού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Χανιών

Β) Από το Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού των κάτωθι 
Υποκαταστημάτων Μισθωτών:

1. Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με 
έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

2. Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ρεθύμνου με έδρα 
το Ρέθυμνο

Γ) Από το Γραφείο Οικονομικού-Διοικητικού των κά-
τωθι Υποκαταστημάτων Μισθωτών:

1. Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με 
έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό

2. Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με 
έδρα τον Αγ. Νικόλαο

3. Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με 
έδρα την Ιεράπετρα

4. Γ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με 
έδρα τη Σητεία

α) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.

β) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμει-
ακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις 
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών 
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.

γ) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστή-
ματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού Υποκαταστήματος).

δ) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
ε) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των 
ενταχθέντων ΦΚΑ στον e- ΕΦΚΑ

Δ) Από το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Μη Μισθωτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

α) Η υποβολή στοιχείων κατάρτισης προϋπολογισμού 
δαπανών της Δ/νσης και των υπαγομένων σ’ αυτήν πε-
ριφερειακών υπηρεσιών καθώς και η παρακολούθηση 
των μεταβιβασθεισών πιστώσεων.

β) Η τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών, 
σύμφωνα με το λογιστικό κανονισμό.

γ) Η εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών συναλλα-
γών (εισπράξεις και πληρωμές) και η έκδοση των απα-
ραίτητων ταμειακών παραστατικών.

δ) Η παρακράτηση κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων στις διενεργούμενες δαπάνες και η ενημέρωση 
αρμοδίως.

ε) Ο έλεγχος παραστατικών πληρωμής δαπανών, που 
αφορούν λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.

στ) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των 
ενταχθέντων ΦΚΑ στο e-ΕΦΚΑ

Ε) Από τα κάτωθι Περιφερειακά Τμήματα Μη Μισθω-
τών

1. Α’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηρακλείου 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

2. Β’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηρακλείου 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

3. Γ’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηρακλείου 
με έδρα τις Μοίρες

4. Α’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λασιθίου με 
έδρα τον Άγιο Νικόλαο

5. Β’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λασιθίου με 
έδρα την Ιεράπετρα

6. Γ’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λασιθίου με 
έδρα τη Σητεία

7. Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ρεθύμνου με 
έδρα το Ρέθυμνο

8. Β’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χανίων με 
έδρα τα Χανιά

α) Η είσπραξη των εισφορών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

 i 

    Αριθμ. 110393 (5)
Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων από τα 

Τμήματα Οικονομικού των Περιφερειακών και 

Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών και των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Μη 

Μισθωτών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και 

Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Πελοποννήσου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστή-
ματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 (Α’ 8) και ειδικότερα των άρθρων 
33 και 87.

γ) Των άρθρων 40 και 41 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
δ) Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργανι-

σμός ΙΚΑ» (Α΄ 127).
ε) Των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 154/2006 «Οργανι-

σμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλι-
σης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167).

2. Την υπ’  αρ. 111/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ-
ΜΠ46ΜΑΠΣ-ΝΘ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e-ΕΦΚΑ.

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ 
(π.δ. 8/2019) στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 
Πελοποννήσου. 

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
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Τη μεταφορά στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης 
(Π.Υ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

Α) Από το Τμήμα Οικονομικού του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την 
Καλαμάτα:

Β) Από το Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού των κάτωθι 
Υποκαταστημάτων Μισθωτών:

1. Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με 
έδρα το Άργος

2. Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με 
έδρα το Ναύπλιο

Γ) Από το Γραφείο Οικονομικού-Διοικητικού των κά-
τωθι Υποκαταστημάτων Μισθωτών:

1. Γ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με 
έδρα το Κρανίδι

2. Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με 
έδρα την Κυπαρισσία

α) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.

β) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμει-
ακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις 
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών 
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.

γ) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστή-
ματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού Υποκαταστήματος).

δ) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
ε) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των 
ενταχθέντων ΦΚΑ στον e- ΕΦΚΑ

Δ) Από το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

α) Η υποβολή στοιχείων κατάρτισης προϋπολογισμού 
δαπανών της Δ/νσης και των υπαγομένων σ’ αυτήν πε-
ριφερειακών υπηρεσιών καθώς και η παρακολούθηση 
των μεταβιβασθεισών πιστώσεων.

β) Η τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών, 
σύμφωνα με το λογιστικό κανονισμό.

γ) Η εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών συναλλα-
γών (εισπράξεις και πληρωμές) και η έκδοση των απα-
ραίτητων ταμειακών παραστατικών.

δ) Η παρακράτηση κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων στις διενεργούμενες δαπάνες και η ενημέρωση 
αρμοδίως.

ε) Ο έλεγχος παραστατικών πληρωμής δαπανών, που 
αφορούν λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.

στ) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των 
ενταχθέντων ΦΚΑ στο e-ΕΦΚΑ

Ε) Από τα κάτωθι Περιφερειακά Τμήματα Μη Μισθω-
τών:

1. Α’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αργολίδας 
με έδρα το Άργος

2. Γ’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αργολίδας 
με έδρα το Ναύπλιο

3. Α’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας 
με έδρα την Καλαμάτα

4. Β’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας 
με έδρα την Κυπαρισσία

5. Γ’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας 
με έδρα την Πύλο

α) Η είσπραξη των εισφορών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

 i 

    Αριθμ. 110378 (6)
Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων του Δ’ 

Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής- 

Αθηνών - Δυτικού Τομέα με έδρα την Πετρούπο-

λη στην Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού 

και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Αττικής. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 

και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδο-
τικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α’ 8), και ιδίως των άρθρων 
33 και 87 αυτού.

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

1.4. Του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 236).

1.5. Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργα-
νισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» 
(Α’ 127)

2. Την υπό στοιχεία 112/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ: 
6ΛΛ046ΜΑΠΣ-Ξ7Ζ)  απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα, απο-
φασίζουμε:

Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων από το 
Τμήμα Οικονομικού - Διοικητικού του Δ’  Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Το-
μέα με έδρα την Πετρούπολη στο Τμήμα Β’ Οικονομικής 
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Διαχείρισης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Υποστήριξης Αττικής:

(1) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.

(2) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμει-
ακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις 
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών 
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.

(3) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστή-
ματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού Υποκαταστήματος).

(4) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

 i 

    Αριθμ. 110389 (7)
Μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων του ΙΑ’ 

Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής- 

Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπο-

λη στην Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού 

και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Αττικής. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 

και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδο-
τικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α’ 8), και ιδίως των άρθρων 
33 και 87 αυτού.

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

1.4. Του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 236).

1.5. Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργα-
νισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» 
(Α’ 127).

2. Την υπό στοιχεία 112/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ: 
6ΛΛ046ΜΑΠΣ-Ξ7Ζ)  απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα, απο-
φασίζουμε:

Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων από το 
Τμήμα Οικονομικού του ΙΑ’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με έδρα 
την Ηλιούπολη στο Τμήμα Α’ Οικονομικής Διαχείρισης 
της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστή-
ριξης Αττικής:

(1) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.

(2) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμει-
ακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις 
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών 
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.

(3) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστή-
ματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού Υποκαταστήματος).

(4) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

 i 

    Αριθμ. 1818  (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού ΟΑΣΘ για το έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α-42658/4048/09/

04.09.2009 (Β΄1931) απόφασης του Υπουργού Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών.

- Την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102).
- Το άρθρο 41 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190).
- Το από 07.08.2020 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ., με το οποίο ορίστηκε η σύν-
θεση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και 
τοποθετήθηκε ο Γεώργιος Σκόδρας ως Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος.

- Την υπ’ αρ. 15/Θέμα 1/07.08.2020  απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού, και ανατέθηκαν στον Πρόεδρο και Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού 
συμβουλίου (κατά συντρέχουσα αρμοδιότητα)

- Την υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/3467/ΟΑΣΘ/8.1.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών (Β’ 76), για την έγκριση προϋπολογισμού 
2021 του ΟΑΣΘ.
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- Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
- Το υπ’ αρ. 3959/22.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΟΑΣΘ, ως περιγράφεται αναλυτικά στον κάτωθι 

πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α
ΚΑΤΗΓ. 

ΠΡΟΣΩΠ.
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜ.

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μ.Ο. ΜΙΚΤΟ 
ΩΡΟΜΙΣΘ. 

(ΕΥΡΩ)

ΜΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΓΟΔ. 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 
(ΕΥΡΩ)

(α) (β) (α x β = γ) (δ) (γ x δ = ε) (ζ) (ε x ζ)

1
ΔΙΟΙΚΗΤ. 
ΠΡΟΣΩΠ.

20,00 50,00 1.000,00 5,63 5.630,00 25,05% 7.040,32

2
ΒΟΗΘΗΤ 
ΠΡΟΣΩΠ.

10,00 10,00 100,00 3,92 392,00 24,32% 487,33

3
ΠΡΟΣΩΠ. 
ΚΙΝΗΣΗΣ

1.166,00 60,00 69.960,00 5,20 363.792,00 26,48% 460.124,12

4
ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠ.

10,00 10,00 100,00 4,99 499,00 27,05% 633,98

ΣΥΝΟΛΟ 1.206,00 130,00 71.160,00 370.313,00 468.285,75

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Mαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚOΔΡΑΣ   
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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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