
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνι-
κό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το 
ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
οικογενειακού].

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατι-
στικών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 
2021.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας για τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γρα-
φείου του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 
2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 79803/Ζ1 (1)
Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνι-

κό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το 

ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 

οικογενειακού]. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/ 2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον 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).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης ….και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τη παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

7. Το 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

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

12. Τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικό-
τερα το Δελτίο Τύπου της 22/6/2021 «Κίνδυνος Φτώ-
χειας - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
των Νοικοκυριών: έτος 2020 (Περίοδος αναφοράς εισο-
δήματος: έτος 2019)».

8. Την ανάγκη διαπίστωσης του ποσού που αντιστοιχεί 
στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το 
ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογε-
νειακού).

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/406/74656/B1/24-6-2021 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύ-
πτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό 
διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν 
το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδο-
μήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διά-
μεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το 
οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ 
και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

      Αριθμ. 4300/Α1-3749 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

Στατιστικών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Στατι-

στικής Αρχής, για τους μήνες Ιούλιο έως και Δε-

κέμβριο 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄38),

β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114),

γ. του υπό στοιχεία ΓΠ-400/27.8.2012 (Β’ 2390) Κανο-
νισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής.

2. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

3. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

4. Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της 
θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης Στα-
τιστικών Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., λόγω εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα:

- οριοθέτηση, με χρήση της μεθόδου του εντατικού 
profiling, της περιμέτρου των μεγάλων ομίλων και τον 
εντοπισμό των νομικών μονάδων που τους απαρτίζουν, 
σε εθνικό επίπεδο, για το έτος αναφοράς 2020,

- διενέργεια της έρευνας ενδοομιλικών συναλλαγών, 
για το έτος αναφοράς 2020,

- κατάρτιση και διαβίβαση στη Eurostat στοιχείων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου 

των Ευρωπαϊκών Ομίλων Επιχειρήσεων (EuroGroups 
Register - EGR),

- συμμετοχή, για πρώτη φορά στη διαδικασία οριο-
θέτησης ομίλων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(European Profiling), για ομίλους των οποίων το κέντρο 
αποφάσεων (Global Decision Center - GDC) βρίσκεται 
στην Ελλάδα,

- μελέτη για την ενσωμάτωση στο Στατιστικό Μητρώο 
Επιχειρήσεων της πληροφορίας Μονάδας Οικονομικής 
Δραστηριότητας (ΜΟΔ),

- κατάρτιση και δημοσίευση του μηνιαίου Δελτίου 
Τύπου για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχει-
ρήσεων σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της νόσου του 
κορονοϊού (Covid 19),

- κατάρτιση και δημοσίευση του μηνιαίου Δελτίου Τύ-
που για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρή-
σεων Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης,

- κατάρτιση και δημοσίευση του μηνιαίου Δελτίου 
Τύπου για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχει-
ρήσεων Λιανικού Εμπορίου,

- κατάρτιση και δημοσίευση του τριμηνιαίου Δελτίου 
Τύπου για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων και τις πτω-
χεύσεις επιχειρήσεων,

- κατάρτιση και δημοσίευση του νέου Δελτίου Τύπου 
για την ετήσια Δημογραφία Επιχειρήσεων,

- εντατικοποίηση των εργασιών του Large Case Unit, οι 
οποίες αφορούν στη διενέργεια συστηματικών ελέγχων 
και συγκρίσεων των πρωτογενών στοιχείων που υπο-
βάλλονται στο πλαίσιο ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ από τους 
Ομίλους επιχειρήσεων και τις Μεγάλες επιχειρήσεις,

- ολοκλήρωση καταγραφής τεκμηρίωσης για τις στα-
τιστικές Διάρθρωσης Επιχειρήσεων,

- προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου Κανονι-
σμού European Business Statistics (EBS) από 01/01/2021 
για τις ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων,

- σχεδιασμός νέου ενιαίου ερωτηματολογίου για τις 
στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων,

- κατάρτιση των Δεικτών Ωρών Εργασίας για τους μι-
σθωτούς (αντί του συνόλου των απασχολούμενων) για 
την περίοδο 2000 - 2014 (ιστορικό τμήμα χρονολογικής 
σειράς) για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας Β 
έως ΣΤ και για την περίοδο 2010 - 2014 για τους τομείς 
Ζ έως Ν, χρησιμοποιώντας στοιχεία της Έρευνας Εργατι-
κού Δυναμικού, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανο-
νισμού European Business Statistics (EBS) και σύγκριση 
με τις υφιστάμενες χρονολογικές σειρές που υπολογί-
στηκαν με αναγωγή,

- κατάλληλη προσαρμογή του πληροφοριακού συστή-
ματος των δεικτών απασχόλησης για την ενσωμάτωση 
του υπολογισμού των συγκεντρωτικών συνόλων με 
την εφαρμογή κατάλληλων σταθμίσεων για τους Δεί-
κτες Απασχόλησης (Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών 
Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων), στο πλαίσιο 
εφαρμογής του νέου Κανονισμού European Business 
Statistics (EBS),

- κατάρτιση νέων πινάκων με εποχικά και ημερολογι-
ακά διορθωμένα στοιχεία των Δεικτών Απασχόλησης 
(Ώρες Εργασίας, Μισθοί και Ημερομίσθια) και της Έρευ-
νας Οικοδομικής Δραστηριότητας,
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- κατάρτιση των μεταδεδομένων (SIMS v2.0) για τους 
Δείκτες Απασχόλησης (ελληνική έκδοση),

- αυτοματοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας και 
ενσωμάτωσης στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τον 
υπολογισμό των Δεικτών Τιμών Παραγωγού και Τιμών 
Εισαγωγών στη Βιομηχανία,

- επανασχεδιασμός των διαδικασιών της Έρευνας Οικο-
δομικής Δραστηριότητας (συλλογή, έλεγχοι, καταχώριση 
των δελτίων, προσαρμογή πληροφορικού συστήματος 
κ.λπ.), ώστε να καταστεί εφικτή η ταυτόχρονη κατάρτιση 
του δελτίου τύπου και των πινάκων και η διαβίβαση των 
στοιχείων στη Eurostat,

- προσαρμογή των αρχείων διαβίβασης στοιχείων στη 
Eurostat με τη χρήση των νέων ροών διαβίβασης και 
του νέου DSD (data structure definition) στο πλαίσιο 
εφαρμογής του νέου Κανονισμού European Business 
Statistics (EBS) και πραγματοποίηση δοκιμαστικών δι-
αβιβάσεων,

- μελέτη των επικείμενων τελικών συστάσεων για την 
εποχική προσαρμογή των μεγάλης διάρκειας χρονολο-
γικών σειρών (ιστορικό τμήμα της χρονολογικής σειράς) 
που αναμένονται εντός του επόμενου διαστήματος από 
το Time Series Analysis Centre of Excellence και εφαρ-
μογή τους, εφόσον κριθεί σκόπιμο,

- συλλογή σχετικών στοιχείων με έτος αναφοράς 2020 
με βάση τον ενημερωμένο κατάλογο PRODCOM με πα-
ράρτημα προϊόντων προσωπικής προστασίας στο πλαί-
σιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-2019,

- συνέχιση προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου 
Κανονισμού European Business Statistics (EBS) από 
01/01/2021 για την έρευνα PRODCOM, με διερεύνηση 
των απαιτήσεων καταγραφής των στοιχείων παραγωγής 
στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας και ενσωμάτωσής 
τους στη συνολική παραγωγή για τις ανάγκες ανταπό-
κρισης στην Eurostat,

- υπολογισμοί αθροιστικών συνόλων ανά 2ψήφιο και 
4ψήφιο επίπεδο της στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων 
CPA (6-ψήφιο επίπεδο ανάλυσης) για τα αποτελέσματα 
της Έρευνας PRODCOM,

- εργασίες για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού 
European Business Statistics (EBS) από 01/01/2021 σε 
θέματα ημερολογιακής και εποχικής διόρθωσης των 
Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στους τομείς του 
εμπορίου και των υπηρεσιών,

- εκπαίδευση προσωπικού στην εποχική διόρθωση 
χρονοσειρών δεικτών κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες,

- εκπαίδευση προσωπικού στην επεξεργασία των 
διοι κητικών δεδομένων και στη συσχέτισή τους με την 
παραγωγή Δεικτών Κύκλου Εργασιών στους κλάδους 
Υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς Μεταφορών, 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Θαλάσσιων Μεταφορών 
και Καταλυμάτων και Εστίασης,

- εκπαίδευση προσωπικού στην εποχική διόρθωση 
στις χρονοσειρές των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στο 
Λιανικό Εμπόριο, Χονδρικό Εμπόριο, Τομέα Αυτοκινήτων 
και Δεικτών Απασχόλησης στο Λιανικό Εμπόριο,

- ανάπτυξη του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων 
του προγράμματος «Microdata Exchange, MDE» και 
«Customs data exchange» στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου Κανονι-
σμού European Business Statistics (EBS),

- προετοιμασία, προγραμματισμός και οργάνωση της 
διενέργειας της πιλοτικής έρευνας International Sourcing 
Global Value Chains στο πλαίσιο της προετοιμασίας για 
την προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 
European Business Statistics (EBS),

6. Την υπό στοιχεία 4058/Α2-3043/25.6.2021 από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού εκατόν ογδόντα 
πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ (185.136,00 €) 
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί-
στωσης του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού 
έτους 2021 στον KAE 0261 για την αποζημίωση υπε-
ρωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Διευθύνσεων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Αυτοτελούς 
Γραφείου Προέδρου και του Γραφείου Τύπου για το χρο-
νικό διάστημα από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο 2021, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση για τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2021, 
με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή, για τους 
υπαλλήλους της Δ/νσης Στατιστικών Επιχειρήσεων.

Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλη-
σης ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο 
και ανά υπάλληλο, για είκοσι έξι (26) υπαλλήλους της 
παραπάνω Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 4309/A1-3759 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας για τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γρα-

φείου του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 

2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), 

β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114),

γ. του υπό στοιχεία ΓΠ-400/27.8.2012 (Β’ 2390) Κανο-
νισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής.

2. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).
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3. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις τω υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς 
και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις».

4. Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της 
θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου το προσωπικό που υπηρετεί στο 
Αυτοτελές Γραφείο του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών και των αυξημένων υποχρεώσεων αυτής, σε 
ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς.

6. Την υπό στοιχεία 4058/Α2-3043/25.6.2021 από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού εκατόν ογδόντα 
πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ (185.136,00 
€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονο-
μικού έτους 2021 στον KAE 0261 για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Διευθύνσε-
ων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Αυτοτε-
λούς Γραφείου Προέδρου και του Γραφείου Τύπου για 
το χρονικό διάστημα από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο 
2021, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόλη-
ση για τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2021, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή, για τους υπαλ-
λήλους που υπηρετούν στο Αυτοτελές Γραφείο του Προ-
έδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Οι ώρες της ανωτέρω απασχόλησης ορίζονται μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο, για 
τέσσερις (4) υπαλλήλους του παραπάνω Αυτοτελούς 
Γραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Ιουλίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029880807210004*
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