
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57620/11-4-2019 από-
φασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Παραχώρηση χρήσης της Μαυρα-
κείου Σχολής στο Ε.Α.Π.» (Β’ 1339). 

2 Πρόσθετη αποζημίωση σε Ποινικές Δίκες Μακράς 
Διαρκείας, κατά την παρ. 1 β’ του άρθρου 14 του 
ν. 3226/2004 (Α’ 24).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 63764/23-08-2018 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Άσκηση υποψηφίων 
δικηγόρων στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης» 
(Β’ 3726).

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 
(Β’  4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας 
μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας 
του διαμοιρασμού.

5 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Αθήνας.

6 Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστη-
μονικού Προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, 
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
μονίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ., για το 
2021.

7 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
και εφημεριών υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκο-
μείου Κεφαλληνίας, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36195/Ζ1 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57620/11-4-2019 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Παραχώρηση χρήσης της Μαυ-
ρακείου Σχολής στο Ε.Α.Π.» (Β’ 1339).  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266),
β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

γ. του άρθρου 78 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 13), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσία για ην Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472

17795



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17796 Τεύχος B’ 1472/13.04.2021

ζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123),

θ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ι. την υπό στοιχείο 169/Υ1/8-1-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33), 

ια. την υπό στοιχείο 57620/Α2/11-4-2019 (Β’ 1339) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

2. Τα υπ’ αρ. 539/28-9-2020 και 303/16-3-2021 έγγρα-
φα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

3. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/193/35703/Β1/30-3-2021, 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία από την οποία από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας κα Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 57620/Α2/

11-04-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Παραχώρηση χρήσης της Μαυρα-
κείου Σχολής στο Ε.Α.Π.» (Β’ 1339), κατά το μέρος που 
αφορά την διάρκειά της, σύμφωνα με την παράγραφο 
Β παραχώρησης, η οποία ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, 
από την έκδοση της ως άνω απόφασης.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ως άνω υπό 
στοιχεία 57620/Α2/11-04-2019 (Β’ 1339) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2021 

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

    Αριθμ. 14869 οικ. (2)
    Πρόσθετη αποζημίωση σε Ποινικές Δίκες Μα-

κράς Διαρκείας, κατά την παρ. 1 β’ του άρθρου 

14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε 

πολίτες χαμηλού εισοδήματος» (Α’ 24), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

2. του άρθρου 27 του ν. 4596/2019 «Βελτίωση διατάξε-
ων σχετικά με την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος» (Α’ 32),

3. του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) και των 
Παραρτημάτων Ι και III του ν. 4194/2013, όπως τροπο-
ποιήθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 7 του ν. 4205/2013 
(Α’ 242),

4. του ν. 4689/2020 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 
2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνη-
μονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’ 99) 
προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 103),

5. του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α’ 248),
6. του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

7. του άρθρου 85 του ν. 4623/2019 «Διατάκτες μετα-
φερόμενων φορέων» (Α’ 134),

8. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136),

9. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

10. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

11. του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρη-
ματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),

12. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204),

13. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

14. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 94), όπως δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

15. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 (Β΄ 4805) από-
φασης περί αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη,

16. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 
(ΑΔΑ: ΩΨΧΕ46ΨΧΥΙ-ΡΙΑ/28-1-2020).

Β.1 Την υπό στοιχεία Β1.Φ1.1/1284/14.1.2020 εισήγη-
ση της παρ. 5 άρθρου 24 του ν. 4270/2014 και της υπό 
στοιχεία Β1.ΦΙ. 10/1265/25.2.2020 συμπληρωματικής 
εισήγησης της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β.2 Την υπό στοιχεία Β1.Φ1.23/18024/13.4.2020 νέα 
Συμπληρωματική Εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.
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Ορίζουμε την, επιπροσθέτως της κατώτατης αμοιβής, 
καταβαλλόμενη εύλογη αποζημίωση των δικηγόρων 
υπηρεσίας επί μείζονος χρονικού διαστήματος απα-
σχόλησης, εντός πολυήμερης δικαστικής διαδικασίας, 
στο πλαίσιο μακράς διάρκειας δίκης, σε εκατόν είκοσι 
(120,00) ευρώ ανά εκάστη μετά την 5η από τη διακο-
πή συνεδρίαση. Η ανωτέρω αποζημίωση δε δύναται 
να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα 
(5.040,00) ευρώ.

Η ίδια αποζημίωση και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα 
καταβάλλεται και σε δικηγόρους, οι οποίοι παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε δίκες μακράς διάρκειας ακόμα και αν 
αυτοί παύονται ή αντικαθίστανται ή για οποιονδήποτε 
λόγο παύουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εν μέσω 
της ποινικής δίκης.

Στο ποσό της ως άνω αποζημίωσης προστίθεται ο 
Φ.Π.Α. με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Η πρόσθετη αποζημίωση που παρέχεται για τις υπηρε-
σίες σε δίκες μακράς διάρκειας, σε καμία περίπτωση δε 
συνυπολογίζεται στο ανώτατο ποσό αμοιβής της παρ. 3 
του άρθρου 3 του ν. 3226/2004.

Για την είσπραξη επιπρόσθετης εύλογης αποζημίω-
σης από παροχή υπηρεσιών σε ποινικές δίκες μακράς 
διάρκειας, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3226/2004, οι δικαιούχοι οφείλουν 
παραλλήλως να υποβάλλουν αίτηση προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση δικαιούχου, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα 
πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Διεύ-
θυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

βi) Βεβαίωση του Δικαστικού Λειτουργού για τον δι-
ορισμό του δικηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3226/2004.

βii) Βεβαίωση του δικαστηρίου, στην οποία θα βεβαι-
ώνεται ο αριθμός των συνεδριάσεων πέραν της 5ης κατά 
τις οποίες παρέστη και εκτέλεσε τα καθήκοντά του ο 
δικαιούχος δικηγόρος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνονται:  
α) ότι έχει ήδη υποβληθεί στη διοίκηση του αρμόδιου 
δικαστηρίου (παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004) 
αίτηση είσπραξης της βασικής αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τα κατώτατα όρια αμοιβής, με τα προβλεπόμενα δι-
καιολογητικά, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός 
του πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, β) ότι δεν έχει 
καταθέσει στο παρελθόν αίτηση πρόσθετης αποζημίω-
σης για την ίδια υπόθεση και ότι παραιτείται από οποια-
δήποτε άλλη αξίωση για την ίδια αιτία και για το επίδικο 
χρονικό διάστημα.

δ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Ελ-
ληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο θα φέρει τα στοι-
χεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, 
Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 
090016762, Δ.Ο.Υ. IB’ ΑΘΗΝΩΝ». Το αναφερόμενο στο 
στοιχείο δ’ τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται και κατά τον 
χρόνο εκκαθάρισης της ως άνω αποζημίωσης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

ε) Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου της Τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογα-
ριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν 
εκδίδεται βιβλιάριο.

στ) Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 3 του ν. 3226/2004.

Γ. Για την εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια 
οικονομική υπηρεσία συντάσσεται κατάσταση πληρω-
μής δαπανών, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Δια-
τάκτη, στην οποία θα αναφέρονται: α) ο λογαριασμός 
οικονομικής ταξινόμησης, β) ο φορέας που επιβαρύνεται 
ο προϋπολογισμός, γ) το οικονομικό έτος, τον προϋπολο-
γισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, δ) τα στοιχεία του 
δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Ταχυδρομι-
κή διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), 
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], ε) το 
δικαιούμενο ποσό, στ) τις τυχόν κρατήσεις και τον πα-
ρακρατούμενο φόρο, ζ) το συνολικό πληρωτέο ποσό και 
η η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου. Η κατάσταση αυτή 
συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης του αρμόδι-
ου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ΚΑΕ 0411 Α, 
Αμοιβές Νομικών (ΑΔΑ: ΩΨΧΕ46ΨΧΥΙ-Ρ1Α) και θα είναι 
στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων δαπανών του εκάστοτε 
ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονο-
μικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Δικαιοσυνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 15248 οικ.  (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63764/23-08-2018 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Άσκηση υποψηφί-

ων δικηγόρων στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπο-

λης» (Β’ 3726). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’  208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

δ) Των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

2. Την υπ’ αρ. 63764/23-08-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Άσκηση υποψηφίων δι-
κηγόρων στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης» (Β’ 3726).

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ελληνικού Αργυρούπολης.

4. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β’ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής ’’Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού’’ στον Γενικό Γραμματέα Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 (Β’ 5358) απόφαση 
μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής ’’Με εντολή 
Υπουργού’’ στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Την υπ’ αρ.142/21-10-2020 απόφαση του Δήμου 
Ελληνικού Αργυρούπολης.

7. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής 
Υπηρεσίας και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου κα-
θώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 
ασκούμενων δικηγόρων.

8. Το γεγονός ότι, με την τροποποίηση αυτή δεν δημι-
ουργείται επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 63764/23-8-2018 
(Β’ 3726), κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ως ακολούθως:

Η περ. β’ της παρ. Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η άσκηση των υποψηφίων δικηγορών διαρκεί 

μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο εδάφ. β της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 
(Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4745/2020 (Α’ 214)».

Στο τέλος της παρ. Β. προστίθεται εδάφιο:
«Σε περίπτωση μη κάλυψης των προκηρυγμένων 

θέσεων πρακτικής άσκησης ασκούμενων δικηγόρων 
δύναται να επαναληφθεί η πρόσκληση εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Η δυνατότητα επανάληψης της 
πρόσκλησης μπορεί να λάβει χώρα και σε περίπτωση 
παραίτησης ήδη διορισμένου ασκούμενου δικηγόρου 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη 
παραίτησή του. Η παραπάνω προθεσμία εκκινεί μετά την 
κλήση των επιλαχόντων με βάση την αρχική πρόσκληση 

(εφόσον υπάρχουν) και την έγγραφη άρνησή τους να 
αναλάβουν καθήκοντα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 63764/23-08-2018 
(Β’ 3726) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Με εντολή  Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού Υπουργού Δικαιοσύνης
Οικονομικών  Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας  Δικαιοσύνης
Δημοσιονομικής  και Ανθρωπίνων
Πολιτικής Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Α. 1079 (4)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 

(Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνι-

ας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονο-

μίας του διαμοιρασμού. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 

(Α’ 240),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν .4389/2016 (Α’ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

γ) των άρθρων 21, 39, 39Α και της παρ. 4 του άρθρου 
40 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),

δ) του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 (Α’ 248),
ε) του Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974 (Α’ 90),
στ) του ΚΔΔ ν. 2690/1999 (Α’ 45),
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
η) των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και της 

παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α’ 175),
θ) της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) 

και της υπ’ αρ. 8592/19.5.2017 (Β’ 1750) κοινής υπουργι-
κής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και του Υποργού Τουρισμού.

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του 
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Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

4. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του εδαφ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(ΥΟΔΔ 27).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) από-
φαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και τις υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1170/2018 (Β’ 3720) και ΠΟΛ.1194/2018 (Β’ 4782) 
αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

7. Την ανάγκη ρύθμισης και φορολογικής μεταχείρισης 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της 
οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως έχει ήδη αναπτυ-
χθεί στη χώρα έως σήμερα.

8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 
(Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων 
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

«Άρθρο 4 
Διαδικασία Ελέγχου - Όργανα Ελέγχου - 
Κυρώσεις αναφορικά με το Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής

1. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να 
εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, 
μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες 
πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά συνεργεία 
ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους 
της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον 
μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυ-
νομίας.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 111 ν. 4446/2016, και εντοπίζονται 
ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν 

σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του 
Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Δι-
αμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του 
Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) της υπ’ αρ. 
8592/19.5.2017 (Β’1750) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Τουρισμού 
αποστέλλονται στις αρμόδιες για την υποβολή δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος των φερόμενων ως «Δι-
αχειριστών» των ακινήτων Δ.Ο.Υ. στοιχεία των ως άνω 
ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύπτει το 
είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής 
της. Η διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων μπορεί να 
βεβαιώνεται και με ηλεκτρονική καταγραφή (σε μορφή 
αρχείου .avi ή .mp4), με τη χρήση λογισμικού καταγρα-
φής οθόνης, της περιήγησης στην ανάρτηση ακινήτου 
σε ιστότοπο ψηφιακής πλατφόρμας.

2. Το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φο-
ρολογούμενους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. για την υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φερόμενων ως 
«Διαχειριστών» των ακινήτων επιβεβαιώνει την ιδιότητα 
του προσώπου που εμφανίζεται ως «Διαχειριστής» στα 
κατά τα ανωτέρω σταλθέντα στοιχεία με κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο. Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας των «Δια-
χειριστών» δύναται να αξιοποιούνται και τα δεδομένα 
του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», του 
«ΟΠΣ Περιουσιολογίου» (Ε9) τα οποία τηρούνται στην 
Α.Α.Δ.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συμμόρφωσης και 
Σχέσεων με τους Φορολογούμενους αποστέλλει κλήση 
προς ακρόαση του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 με την 
περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης, προκειμέ-
νου το υπόχρεο πρόσωπο να διατυπώσει τις απόψεις του 
εντός (10) δέκα ημερών από την επίδοση της κλήσης, 
σχετικά με την επιβολή του προβλεπόμενου στην περ. α’ 
της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 σε βάρος 
του προστίμου.

Για την επιβολή του εν λόγω προστίμου συντάσσε-
ται αιτιολογημένη έκθεση διαπιστώσεων από το Τμήμα 
Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, 
η οποία προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και 
επιδίδεται μαζί με την πράξη επιβολής του προστίμου 
της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016. Η 
πράξη επιβολής του προστίμου της περ. α’ της παρ. 5 του 
άρθρου 111 του ν. 4446/2016 εκδίδεται από τον Προϊ-
στάμενο της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:
α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βρα-

χυχρόνιας Διαμονής»,
β. μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο 

«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην 
ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες 
καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

γ. μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σή-
ματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού 
Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» 
στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο 
προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν 
υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων 
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Βραχυχρόνιας Διαμονής», επιβάλλεται αυτοτελές διοικη-
τικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους 
«Διαχειριστές», όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 1 της παρούσας. Σε περίπτωση κατά την οποία από 
τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» 
είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται 
σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. 
Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και 
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από 
την Α.Α.Δ.Ε. και καταχωρείται στον Α.Λ.Ε. 156 (Λοιπά 
πρόστιμα και χρηματικές ποινές). Από την διαπίστωση 
της παράβασης, ήτοι από την κοινοποίηση της έκθεσης 
διαπιστώσεων και της πράξης επιβολής προστίμου της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο «Διαχειριστής» υποχρε-
ούται εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη 
της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση 
της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει πα-
ρέλθει το δεκαπενθήμερο του προηγούμενου εδαφίου 
που προβλέπεται ως προθεσμία για την ολοκλήρωση 
των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμο επιβάλλεται στο 
διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας πα-
ράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/

23-11-2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ7/150 (5)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημί-

ας Αθήνας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3432/2006.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/

2017 (Α΄ 17).
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/

2016 (Α΄ 83).
4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο 

της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας.
5. Την υπό στοιχεία 81496/Ζ2/07-07-2020 απόφαση 

του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Γ΄ 1169).

6. Το υπ’ αρ. 26/25.1.2021 πρακτικό του Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Αθήνας (4ο θέμα) «Ορισμός γνωστικού αντικειμένου κας 
Χριστίνας Κολοβού, μέλους ΕΔΙΠ».

7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της εκπαι-
δευτικού.

8. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Χριστίνας Κολοβού, 
μέλους Ε.ΔΙ.Π. της ΑΕΑΑ, καθορίζεται ως «Εκκλησιαστική 
Ιστορία και Γραμματεία από την Άλωση έως σήμερα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νέα Κηφισιά, 9 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 524 (6)
    Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστη-

μονικού Προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, 

νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 

μονίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ., για το 

2021. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ’’ ΒΟΥΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 102 του 

ν. 4461/2017 (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 

(Α΄ 115).
3. Τις διατάξεις του εδάφ. 6 της παρ. 9 του άρθρου 7 του 

ν. 3329/2005 με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες Ανα-
πληρωτή Διοικητή «... εγκρίνει προγράμματα εφημέριων, 
υπερωριών...».

4. Την υπ’ αρ. 74996/31-12-2020 απόφαση του Διοι-
κητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΑ1Ψ469Η2Ξ-9Ε8) περί κατανομής ανά 
Νοσοκομείο για το έτος 2021 ενεργών εφημέριων Χη-
μικών, Βιοχημικών, κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 2ης Υ.Πε.

5. Την υπ’ αρ. 75004/31-12-2020 απόφαση του Διοι-
κητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΞΔΨ469Η2Ξ-ΠΒ4) περί κατανομής ανά 
Νοσοκομείο για το έτος 2021, υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονίμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 2ης Υ.Πε.

6. Το γεγονός ότι, τα ποσά που προβλέπονται στις πα-
ραπάνω αποφάσεις του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου βρίσκονται εντός των 
ορίων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον εγκεκρι-
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μένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Γενικού 
Νοσοκομείου «Ασκληπιείου Βούλας» έτους 2021.

7. Το γεγονός ότι, το Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπι-
είο» Βούλας λειτουργεί σε 24ωρη βάση και συνεπώς 
απαιτείται παροχή νυχτερινής εργασίας και εργασίας 
εξαιρέσιμων ημερών, καθώς επίσης και υπερωριακής 
εργασίας, ανάγκη που καθίσταται επιτακτικότερη λόγω 
των σημαντικότατων ελλείψεων σε προσωπικό.

8. Την υπ’ αρ. 2746/02-03-2021 εισήγηση του Προϊστα-
μένου Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου, όπως αυτή εγκρίθηκε κατά την 6η 
θέμα Συνεδρίαση της 04-03-2021 θέμα ΕΗΔ3 του Διοικη-
τικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΧΖ14690ΩΑ-ΚΞΠ), αποφασίζει 
και εγκρίνει:

Α. Την εφημεριακή απασχόληση καθημερινών, αργιών 
και εξαιρέσιμων ημερών του Επιστημονικού Προσωπι-
κού (Φαρμακοποιών, Βιοχημικών, Ψυχολόγων, Χημικών) 
συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για εφημερίες ενερ-
γών, μικτού τύπου και ετοιμότητας με ώρες 7.352 και 
ετήσιο κόστος 188.000 € κατά το έτος 2021. 

Β. Την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του 
μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και 
Ι.Δ.Ο.Χ., πλην Ιατρών κάθε κατηγορίας, καθώς επίσης 
την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες 
και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και 
Ι.Δ.Ο.Χ., πλην Ιατρών, κάθε κατηγορίας συνολικά 681 ατό-
μων, με 440.122 ώρες απασχόλησης και ετήσιο κόστος 
1.020.000,00 €.

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει ανά εξάμηνο τα όρια που ανα-
φέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας και η εφημεριακή απασχόληση δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα όρια που 
αναφέρονται στις παραπάνω περ. (1) και (2) σχετικά.

Η παρούσα ισχύει από 1/1/2021 σύμφωνα με την διά-
ταξη του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βούλα, 23 Μαρτίου 2021

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 101 (7)
   Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-

σης και εφημεριών υπαλλήλων του Γενικού Νο-

σοκομείου Κεφαλληνίας, για το έτος 2021. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλλη-

νίας (Β΄ 3432/2012).

2. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), Κε-
φάλαιο Β’ Διοίκηση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α., άρθρο 7.

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.73870 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υγείας περί έγκρισης κατανομής εφημέριων 
Ιατρικού Προσωπικού έτους 2021 και την υπό στοιχεία 
Γ4β/Γ.Π.οικ.83703 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας 
περί καθιέρωσης εφημέριων Χημικών, Βιοχημικών, Κλι-
νικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομει-
ακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομεί-
ων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια, έτους 2021 
(Β΄ 5880/2020).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.83707 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια, για το έτος 2021 
(Β΄ 5881/2020).

5. Την υπ’ αρ. 3812/15-01-2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ (ΨΗΒΩ469ΗΔΜ-4Β5) για την κατανομή εφη-
μέριων ιατρών από 1/1/2021 έως 31/12/2021 πίστωσης 
780.000,00 € στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

6. Την υπ’ αρ. 3807/15-01-2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ (Ω0ΔΓ469ΗΔΜ-ΘΔ2) για την κατανομή πρό-
σθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 πίστωσης 202.086,39 € στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

7. Την υπ’ αρ. 3810/15-01-2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ (6ΟσΚΧ469ΗΔΜ-ΣΑΗ) για την κατανομή 
εφημέριων επιστημονικού προσωπικού από 1/1/2021 
έως 31/12/2021 πίστωσης 33.300,00 € στο Γ.Ν. Κεφαλ-
ληνίας.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 σύμ-
φωνα με τις οποίες «...για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και 
των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-
ας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο 
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.... 
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης του μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης του προϋπολο-
γισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...» 
(Α΄ 176).

9. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση και των υπηρεσιακών αναγκών του νοσο-
κομείου.

10. Την από 773/22-01-2021 εισήγηση του Οικονομι-
κού Τμήματος, αποφασίζει:

Την έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου ως εξής: 

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής εργασίας 
και εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερι-
νές ώρες προς συμπλήρωση, συνολικά για περίπου 250 
άτομα και περίπου 108.000 ώρες, δαπάνης εντός της 
εγκεκριμένης πίστωσης ύψους 202.086,39 €, για το έτος 
2021 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0261, 
0263, του οικείου προϋπολογισμού. 
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Β) Εφημερίες επιστημονικού προσωπικού, συνολικά 
για 6 άτομα και περίπου 1080 εφημερίες δαπάνης εντός 
της εγκεκριμένης πίστωσης ύψους 33.300,00 €, για το 
έτος 2021 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0261, 0263, του οικείου προϋπολογισμού.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωρι-
ακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργοστόλι, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ   

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