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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    15934 ΕΞ 2021 (1)
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβο-

λής για την αποζημίωση των πληγέντων από το 

σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρει-

ας Βορείου Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 
80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 17, του 
ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι-
κής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 14).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

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

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/9-7-2019 απόφασης «Σύσταση θέσεων Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών», του Πρωθυπουργού 
(Β’ 2901).

9. Το π.δ. 81/2019 που αφορά στη μετονομασία του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και στη μεταφορά 
Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 
(Α’ 119).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις τν άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/2015 
«Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α’ 114).

15. Τι διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συν-
δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

16. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3375).
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17. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο 
Ζαββό» (Β’ 3051). 

18. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/ 
27-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 5293).

19. Την υπ’  αρ. οικ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το 
έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 
36 του ν.2459 (Α’ 17)» (Β’ 985).

20. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-05-2011) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδι-
κασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207, όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ2017/24-05-2017 
(Β’ 1927) και 107541 ΕΞ 2020/25-9-2020 (Β’ 4181), 124695 
ΕΞ 2020/02-11-2020 (Β’  4967) και 145125 ΕΞ 2020/
18-12-2020 (Β’ 5636) αποφάσεις του Υπουργού Οικο-
νομικών.

21. α)Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 «Επι-
χείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη 
νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριό-
τητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

22. Την υπό στοιχεία 938/ΑΖ11/15-04-1998 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. 
Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν 
από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

23. Τα υπό στοιχεία 2572/98/18-1-2021 και 
3329/125/21-1-2021 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και 
Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σάμου.

24. Το υπ’ αρ. οικ.513/28/7-1-2021 έγγραφο του Αντι-
περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

25. Το υπό στοιχεία 15124 ΕΞ 2021/5-2-2021 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

26. Το υπό στοιχεία 123369 ΕΞ2020/29-10-2020 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω1Σ7Η-ΞΡ2).

27. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Σάμου και επλήγησαν από τον σεισμό της 
30ης Οκτωβρίου 2020 ο οποίος προκάλεσε σημαντικές 
και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επι-
χειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.

28. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 65.859 ευρώ σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 
ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχανίας - Βιοτεχνί-
ας). Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 60.316 ευρώ 
περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 5.543 ευρώ περί-
που εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται προκαταβολή έναντι της επιχορήγησης 

για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/
Α325/27-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Υποδομών και 
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 2459/1997, όπως ισχύει και των Κανονισμών (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 651/2014 και 702/2014.

2. Η προκαταβολή παρέχεται για την αντιμετώπιση υλι-
κών ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγρα-
φεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής 
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα 
υπό στοιχεία 23 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει 
στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτο-
κίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγω-
γής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

3. Η προκαταβολή συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 20% του συ-
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νόλου, της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτρο-
πή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της 
Περιφέρειας και καταβάλλεται στις επιχειρήσεις, εφόσον 
οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν καλύπτονται από ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο.

4. Για την προκαταβολή απαιτείται η αποστολή στη Γε-
νική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών συγκεντρωτικής κατάστασης πληγεισών 
επιχειρήσεων, καθώς και κατάστασης υπογεγραμμένης 
από την αρμόδια Περιφέρεια, στην οποία αναγράφεται η 
επωνυμία της επιχείρησης, ο αριθμός τραπεζικού λογα-
ριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN) καθώς και το 
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Η προκαταβολή κα-
ταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης 
και την αποστολή σχετικών εγγράφων από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, η διαδικα-
σία και ο τρόπος εκταμίευσης, μετά την αφαίρεση του 
ποσού της προκαταβολής που έχει καταβληθεί, στους 
δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα, καθορίζονται 
με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί από τη Δ/νση Βιομηχανι-
κής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης το 
ποσό της προκαταβολής, αναζητείται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης  Υποδομών
και Επενδύσεων  και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 43 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας σε τακτικούς 

και έκτακτους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου για το 

έτος 2021 .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», Σύμφωνα με 

τις οποίες ορίζεται η σύσταση - συγχώνευση Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ο Πρόεδρος είναι 
προϊστάμενος όλου του προσωπικού του ΝΠΔΔ, απο-
φασίζει για το διορισμό αυτού, εκδίδει τις πράξεις που 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις 
κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ.

2. Το ΦΕΚ Β’ 817 όπου δημοσιεύεται η υπ’ αρ. απόφαση 
67/πρακτικό 7/28-02-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ζωγράφου με θέμα: «Κατάργηση, λύση δημοτι-
κών Ν.Π.Δ.Δ. και συγχώνευσή τους σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», περί 
συγχωνεύσεως των Ν.Π.Δ.Δ. του "Δήμου Ζωγράφου και 
την σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Ζωγράφου».

3. Την υπ’ αρ. 240/2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΒΩΡΦ-07Σ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου  
με θέμα «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», 
ορίστηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη.

4. Την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, σύμ-
φωνα με την οποία στις διατάξεις του παρόντος νόμου 
υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι 
υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση ΙΔΑΧ και 
1ΔΟΧ των Ο.Τ.Α.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

6. Την υπ’ αρ. 206/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Β’ 1266/2018) απόφαση που αφορά την 
καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία, υπε-
ρωριακής απασχόλησης και λειτουργία επί 24ώρου για 
ορισμένες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ.

7. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Νομικού 
Προσώπου έχουν αποδυναμωθεί λόγω συνταξιοδοτήσε-
ων υπαλλήλων και μη προσλήψεων νέων, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 
όλες οι υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Δήμου Ζωγράφου» έχουν επιφορτιστεί με νέες 
αρμοδιότητες.

8. Την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, επειγουσών 
αναγκών που ενδεχομένως να δημιουργηθούν και οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των 
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. πέραν του κανονικού ωραρί-
ου εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής τακτική, 
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιών του ΝΠΔΔ.

9. Την υπ’ αρ. 2663/28-12-2020 βεβαίωση της Ταμει-
ακής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Δήμου Ζωγράφου», για την ύπαρξη σχετικών 
πιστώσεων στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 
2021, ύψους ποσού: 47.000,00€ και συγκεκριμένα 
στους Κ.Α. 02.10.6012.01 ποσό 12.000,00€ και στον 
Κ.Α. 02.10.6022.01 ποσό 31.000,00€ και στον Κ.Α. 
02.10.6042.01 ποσό 4.000,00€.

10. Τον ισχύοντα ΟΕΥ (Β’ 582/2017) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

11. Τις προτάσεις των τμημάτων του ΝΠΔΔ, σύμφωνα 
με τις οποίες προγραμματίζονται οι ώρες των υπαλλήλων 
που συμμετέχουν στην υπερωριακή απασχόληση για το 
έτος 2021, αποφασίζει:
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Την έγκριση με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση τριάντα πέντε (35) υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» από 1/01/2021 έως 31-12-2021, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ., και πιο συγκεκριμένα:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριθμός
υπηρετούντων 

υπαλλήλων

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά κλάδο

Απογευματινές 
(μέχρι 22η ώρα) 

Νυχτερινή 
Υπερωριακή από 22η 
ώρα μέχρι 6η πρωινή

Κυριακές και Εξαιρέσιμες

Από 6η πρωινή 
έως 22η ώρα

Από 22η έως 
6η πρωινή

1 ΤΕ 1 ΤΕ 240 50 50
4 ΔΕ 4 ΔΕ 960 768 768
1 YE 1 YE 240 100 100

ΣΥΝΟΛΟ 6 1.440 918 918

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.:02.10.6012.01, τίτλο «Υπερωριακή Αποζημίωση Μο-
νίμων Υπαλλήλων» ποσού: 12.000,00€, του υπό έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αριθμός

υπηρετούντων 
υπαλλήλων

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά κλάδο

Απογευματινές 
(μέχρι 22η ώρα) 

Νυχτερινή 
Υπερωριακή από 22η 
ώρα μέχρι 6η πρωινή

Κυριακές και Εξαιρέσιμες
Από 6η πρωινή 

έως 22η ώρα
Από 22η έως 

6η πρωινή
11 ΠΕ 7 ΠΕ 1.680 1100 1100
4 ΤΕ 2 ΤΕ 480 - 100

12 ΔΕ 12 ΔΕ 2.880 2000 2000
6 ΥΕ 6 ΥΕ 1.440 780 780

ΣΥΝΟΛΟ 27 6.480 3.880 3.980

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.:02.10.6 022.01, τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής 
Εργασίας» ποσού: 31.000,00€, του υπό έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. τρέχοντος οικονομικού έτους

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αριθμός

υπηρετούντων 
υπαλλήλων

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά κλάδο

Απογευματινές 
(μέχρι 22η ώρα) 

Νυχτερινή 
Υπερωριακή από 22η 
ώρα μέχρι 6η πρωινή

Κυριακές και Εξαιρέσιμες
Από 6η πρωινή 

έως 22η ώρα
Από 22η έως 

6η πρωινή
2 ΥΕ 2 ΥΕ 480 384 384

ΣΥΝΟΛΟ  2 480 384 384

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.:02.10.6042.01, τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής 
Εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού: 4.000,00€, του υπό 
έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ζωγράφου, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

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