
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη 
αμειβόμενης τριμελούς Επιτροπής για την κατα-
γραφή και απομάκρυνση παλαιού και κατεστραμ-
μένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού εξο-
πλισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης για το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου 
Φθιώτιδας για το α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

3 Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών κα-
ταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους 
υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Π48-1163 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη 

αμειβόμενης τριμελούς Επιτροπής για την κα-

ταγραφή και απομάκρυνση παλαιού και κατε-

στραμμένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανι-

κού εξοπλισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 285 του ν. 4781/2021 «Οργά-

νωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβού-
λιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία 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).

3. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Τα άρθρα 13-15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικη-
τικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

6. Το υπ’ αρ. 199/03.01.2022 έγγραφο της ΣΤ2 Διεύθυν-
σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού με-
λών μη αμειβόμενης τριμελούς Επιτροπής, με σκοπό την 
καταγραφή και απομάκρυνση παλαιού και κατεστραμ-
μένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών, προς απελευθέρωση απο-
θηκευτικού χώρου, ενόψει επικείμενης παραλαβής νέου 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Τη σύσταση και τη συγκρότηση μη αμειβόμενης τρι-
μελούς Επιτροπής, η οποία έχει ως αντικείμενο την κατα-
γραφή και απομάκρυνση παλαιού και κατεστραμμένου 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που βρίσκεται σε χώρους της 
ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στην αποθήκη 
του 2ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερι-
κών επί της οδού Ζαλοκώστα 10.

2. Μέλη της Επιτροπής της παραγράφου 1 ορίζονται οι 
κάτωθι υπάλληλοι της ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Υπουργείου Εξωτερικών:

α) Ανδρέας Μιχαηλίδης του Σταματίου, (ΑΔΤ: Π 303965),
Τμηματάρχης Α΄ Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Πρό-
εδρος, με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Τσιατσούλη του Χα-
ραλάμπου (ΑΔΤ: Σ 284484).

β) Ιωάννης Χανιώτης του Νικολάου, (ΑΔΤ: ΑB 650589), 
Τμηματάρχης Α΄ Επικοινωνιών και Πληροφορικής, μέλος, 
με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Λίζο του Ανδρέα (ΑΔΤ: 
ΑΚ 494119), Τμηματάρχη Α΄ Επικοινωνιών και Πληρο-
φορικής, και

γ) Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος του Μιλτιάδη, (ΑΔΤ: 
ΑΟ 859326), Τμηματάρχης Α΄ Επικοινωνιών και Πληρο-
φορικής, μέλος, στον οποίο ανατίθενται και καθήκοντα 
γραμματειακής υποστήριξης, με αναπληρωτή τον Δημή-
τριο Μαυρέα του Ιωάννη (ΑΔΤ: Ψ 053205), Τμηματάρχη 
Α΄ Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

3. Τα μέλη της παρ. 2 συμμετέχουν στη συνιστώμενη 
με την παρούσα απόφαση Επιτροπή, εκ παραλλήλου 
με τα καθήκοντά τους στη Διεύθυνση που υπηρετούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

Ι

Αριθμ. 238 (2)
   Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχό-

λησης για το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου 

Φθιώτιδας για το α΄ εξάμηνο του έτους 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο-
γικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμο-
γής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’176).

β) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’112).

γ) Το υπ’ αρ. 13/25-11-1956 β.δ. «Περί συγχωνεύσεως 
των Λιμενικών Ταμείων Στυλίδας, Κρεμαστής-Λαρίσης, 
Μώλου, Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας και Νέας Πέλλης 
Αταλάντης» (Α΄ 296).

δ) Την υπ’ αρ.14/2022 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
Φθιώτιδας (ΑΔΑ:6ΝΖΞΟΡΗ9- ΚΨ8).

ε) Την υπ’ αρ. 2814.4/95077/2021/30-12-2021 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ‘’Έγκριση 
Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικονομικού έτους 
2020’’ (ΑΔΑ:ΩΘΞΡ4653ΠΩ-ΜΑΖ).

στ) Την υπ’ αρ. 229/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης Λ.Τ. Φθιώτιδας (ΑΔΑ:6ΝΖ2ΟΡΗ9-5ΘΡ).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απογευματι-
νής απασχόλησης με αμοιβή, συνολικά μέχρι 240 ώρες 
για την μία (1) μόνιμη υπάλληλο και 1 δόκιμο υπάλληλο 
που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, από της 
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης μέχρι 30-06-2022, προς αντιμετώπιση παγίων 
αναγκών του φορέα λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς 
επίσης εποχικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών 
Α΄ εξαμήνου του έτους 2022.

3. Την προκαλούμενη δαπάνη, η οποία προϋπο-
λογίζεται να ανέλθει για το Α΄ εξάμηνο του έτους 
2022, συνολικά μέχρι το ποσό των χιλίων πεντακο-
σίων ευρώ (1500,00), η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 ‘’Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία‘’ του εγκεκριμένου Προϋ-
πολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικονομικού έτους 
2022, αποφασίζουμε:

την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι 240 συνολικά 
ώρες, με προκαλούμενη δαπάνη μέχρι 1500,00 €, για 1 
μόνιμη υπάλληλο και 1 δόκιμο υπάλληλο που υπηρετούν 
στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, από της δημοσίευσης 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως 
30-6-2022, προς αντιμετώπιση παγίων αναγκών του φο-
ρέα λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς επίσης εποχικών 
και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών Α΄ εξαμήνου του 
έτους 2022.

Οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται υπερωριακά 
κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρ-
τηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και 
θα καθορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του φορέα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του 
Λ.Τ. Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από της δη-
μοσίευσης μέχρι και 30-6-2022. Σε κάθε περίπτωση 
οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν δύναται να 
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο και 
ανά υπάλληλο. Υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματοποί-
ησης τους ορίζεται ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου 
Φθιώτιδας με αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του 
Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Στυλίδα, 27 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ  
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Αριθμ. 1143 (3)
  Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρο-

νομιάς. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου του ν. 4276/2014 «Απλού-

στευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχει-
ρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές 
τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155) όπως συμπλη-
ρώθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρο-
νισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245) και ειδικότερα το τελευ-
ταίο εδάφιο περί παράτασης προθεσμίας κατάταξης για 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός κτιρίων αρχιτε-
κτονικής κληρονομιάς,

β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση 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),

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

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157),

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών, (Α’ 
155)»,

στ. της υπ’ αρ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για 
τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέ-
ρων» (Β’ 10),

ζ. της υπ’ αρ. 4418/05.03.2019 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξε-
νοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - δια-
μερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών 
αντίστοιχα» (Β΄ 972),

η. Την ανάγκη παράτασης της καταληκτικής ημερο-
μηνίας κατάταξης των ξενοδοχείων που λειτουργούν 
εντός παραδοσιακών κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονο-
μιάς, της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 892/19.01.2022 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Τίθεται νέα καταληκτική ημερομηνία κατάταξης των 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτε-
κτονικής κληρονομιάς η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 5109/27-01-2022 (4)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους 

υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι-

οίκησης και Αυτοδιοίκησης έτους 2022. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, 
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 203).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την προκαλούμενη δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000,00 €) ετησίως, που θα καλυφθεί από τον 
υπό έγκριση προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΚΑΕ: 0261), οικο-
νομικού έτους 2022.

5. Την εισήγηση της Προέδρου του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση για ανθρώπινο 
δυναμικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το έτος 2022, ως εξής:

1) Η υπερωριακή απασχόληση να αφορά 150 στελέχη 
του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης, καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου (από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή και μέχρι τις 22.00. μ.μ.), να ορίζονται ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και δεν θα 
μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά άτομο ανά 
εξάμηνο.

3) Η περίοδος υπερωριακής απασχόλησης να είναι από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι 
31-12-2022.

4) Το συνολικό ποσό αποζημίωσης για υπερωριακή 
εργασία να μην υπερβαίνει την εγγεγραμμένη πίστωση 
(ΚΑΕ0261) των 20.000 €, και τέλος.

5) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα υπερωρι-
ακής απασχόλησης, κατανομής των ωρών ανά υπάλ-
ληλο και περιγραφής των συγκεκριμένων εργασιών 
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να είναι η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κατόπιν εισήγησης των 
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών 
Τμημάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης.

6) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση 
του παρασχεθέντος υπερωριακά έργου να ορίζονται οι 
Διευθυντές των υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις 

υπερωρίες ή σε κάθε περίπτωση οι ιεραρχικά προϊστά-
μενοί τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ταύρος, 27 Ιανουαρίου 2022

  Η Πρόεδρος 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02003970302220004*
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