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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με
θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» (Β’ 4885).

2

Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό
Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.- INTELLIGENT MEDICAL».

3

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ΝΠΔΔ
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης &
Παιδείας» Δήμου Σουφλίου, για το έτος 2021.

4

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2021.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
με αμοιβή, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021
για το προσωπικό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που
συμμετέχει στην ομάδα έργου του Έργου Interreg
ΣΑΕΠ 3226 «BEST», MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20» Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004.

6

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) στο ειδικό επταμελές όργανο
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25422
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των
δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το
έτος 2020» (Β’ 4885).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 «Ελληνι-

Αρ. Φύλλου 1000

κό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 199), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
3. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
5. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
6. το άρθρο 3 του π.δ. 3/2021 «Μετονομασία Γενικής
Γραμματείας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
(Α’ 3),
7. την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901),
8. την υπ’ αρ. 48/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100),
9. την υπ’ αρ. 288/03-04-2017 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Ιδρύματος για την Έρευνα και Καινοτομία» (Υ.Ο.Δ.Δ. 173),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. την υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το
έτος 2020» (Β’ 4885),
11. την υπ’ αρ. 33025-29/01/2021 απόφαση της 96ης
Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ,
12. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή
πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» (Β’ 4885), ως προς το σημείο Β,
με την προσθήκη στοιχείου 5, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ο Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ
I

(2)
Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.- INTELLIGENT
MEDICAL».
Με την υπό στοιχεία Φ.894/19/614583/Σ.201/ 22.2.2021
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις» (Α’185), όπως αναδιατυπώθηκαν με
το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε)
2016/881» (Α’110).
β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).
γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα:
Γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Γενικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.- INTELLIGENT MEDICAL», η οποία
συνίσταται σε μια φορητή συσκευή τυμπανομετρητή και
ωτοακουστικών εκπομπών του οίκου Interacoustics Δανίας, συνολικής αξίας δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00 €).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 108, 109, 116 και 131 του
ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τ.Α.- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]» (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης» (Α’ 235).
4. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.
Μ.-Θ. (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) και τις διατάξεις του άρθρου 28 και
28Ατου ν. 4325/2015 (Α’ 47).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9,
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).
6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) που αφορούν στον έλεγχο
των δαπανών, που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις».
8. Το υπ’ αρ. 62/20.01.2021 έγγραφο του ΝΠΔΔ «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας» του
Δήμου Σουφλίου, με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον
καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του για το έτος 2021,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων, που
υπηρετούν στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης & Παιδείας» του Δήμου Σουφλίου για το έτος
2021 ως εξής:
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ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Τεύχος B’ 1000/16.03.2021

Αριθμ. 1920
(3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ΝΠΔΔ
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης &
Παιδείας» Δήμου Σουφλίου, για το έτος 2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

«Β. Καθορίζουμε τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2020, ως εξής:
1. Βασική Έρευνα - Ερευνητικά έργα Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών: 30.500.000 ευρώ.
2. Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων: 3.000.000 ευρώ.
3. Ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων: 5.000.000 ευρώ.
4. Επιστήμη και Κοινωνία-Εμβληματικές δράσεις:
1.500.000 ευρώ.
5. Αυτοτελής Δράση: Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής
εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN: 365.000,00
ευρώ».
Β. Το ποσό των 365.000,00 ευρώ του σημείου Β5 προέρχεται από ίδια έσοδα των αποδόσεων ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΙΔΕΚ.
Γ. Κατά τα άλλα, η υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφαση
παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Α/Α
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ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ

ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΔΑΧ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΔΟΧ)

ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ

60
60
60
60
60
60
60
60
60

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1000/16.03.2021
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1

11

1
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1
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΙΔΟΧ)
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(ΙΔΟΧ)
ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΙΔΟΧ)

ΤΕ

60

ΔΕ

60

ΔΕ

60

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας» του Δήμου Σουφλίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων για σεμινάρια, συνέδρια και εργασίες του Νομικού Προσώπου» ως εξής:
Κ.Α.
10.6422.01

ΠΟΣΟ
400,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
I

Αριθμ. 32810
(4)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2021.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280Ι του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87),
β) 8A παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ. 139/2011 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α’ 232),
γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
δ) 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
ε) της υπό στοιχεία 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (Α.Δ.Α.:
ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»,
στ) 36 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2016/881 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 110),
ζ) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 47),
η) της υπ’ αρ. 15870/2017 υπουργικής απόφασης «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250 - Α.Δ.Α.
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ).
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2. Το υπ’ αρ. 2976/19.02.2021 έγγραφο του Δήμου Αργοστολίου, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ανώτατου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Αργοστολίου.
3. Την υπ’ αρ. 769/18.02.2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα
με την οποία έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης που
θα προκληθεί από τη σχετική απόφαση, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα για το Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τουρισμού σε σαράντα (40) ημέρες για τον καθένα εξ
αυτών και για τους λοιπούς έξι (6) Αντιδημάρχους και τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε πέντε (5) ημέρες
για τον καθένα εξ αυτών.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2021 ύψους 2.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 00.6421.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 26 Φεβρουαρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 15300/6030
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) με αμοιβή, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους
2021 για το προσωπικό της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων που συμμετέχει στην ομάδα έργου του
Έργου Interreg ΣΑΕΠ 3226 «BEST», MIS 5041640,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20» Κ.Ε.
2019ΕΠ32260004.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων» (Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (Β’ 4083).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015»
(Α’ 152).
4. Τις διατάξεις 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
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουρ-
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γείου Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015.
6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 υπουργική απόφαση (Β 17), αναφορικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία.
7. Την εγκύκλιο υπ’ αρ. 61665/11-06-2019 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με «Οδηγίες για τη δήλωση
άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12
της ΥΠΑΣΥΔ».
8. Την υπ’ αρ. Οικ106550/44065/3-12-2019 έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου διαχειριστή έργου
Interreg ΣΑΕΠ 3226 «BEST», MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20» Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004
9. Την υπ’ αρ. ΟΙΚ. 62095/25033/27-08-2020 (ΑΔΑ: 93ΞΗ7ΛΕ-7ΛΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για
την 1η Τροποποίηση Ομάδας Διοίκησης Έργου του προγράμματος «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity
pressures Enhancing Sustainable Rural Development BEST» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο
του INTERREG Programme Greece - Italy 2014-2020.
10. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
(απογευματινής) για το προσωπικό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που συμμετέχει στην ομάδα έργου του Έργου
Interreg ΣΑΕΠ 3226 «BEST», MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20» Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004
στο οποίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι επικεφαλής
εταίρος.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη για το πρώτο εξάμηνο του 2021
ύψους μέχρι 5.000€ σε βάρος του προϋπολογισμού του
παραπάνω έργου BEST, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το πρώτο (1ο) εξάμηνο για το έτος 2021, για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αποτελούν την ομάδα έργου του
Έργου Interreg ΣΑΕΠ 3226 «BEST», MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20» Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004
στο οποίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι επικεφαλής
εταίρος, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας.
Ορίζουμε ότι:
1. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί
υπερωριακά ανέρχεται στους τέσσερις (4) για το πρώτο
εξάμηνο του έτους 2021. Ο μέγιστος αριθμός ωρών είναι
120 ανά υπάλληλο καθ’ όλη τη διάρκεια του παραπάνω
χρονικού διαστήματος.
2. Τα ονόματα των υπαλλήλων και ο ακριβής αριθμός
των ωρών που θα απασχοληθούν ανά μήνα, θα καθοριστεί
με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και e-gov.
3. Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 1000/16.03.2021

Αριθμ. 9398
(6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) στο ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
EΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 53 και του άρθρου
54 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
2. την υπ’ αρ. 9380/25-02-2021 απόφασή της (Συνεδρίαση υπ’ αρ. 401/24-02-2021), σύμφωνα με την οποία
συγκροτήθηκε το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
3. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
μεταβιβάζει στο ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων τις παρακάτω αρμοδιότητες του άρθρου 54
του ν. 4485/2017 (Α’ 114):
α. εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της
εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β. εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και τις
τυχόν αναμορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,
γ. εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνει
τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο για
την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’,
ε’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα
με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 52,
δ. παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του
Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου,
ε. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. αναθέτει στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνητικές
μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,
στ. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους,
όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις,
ζ. προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
η. χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε
προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
θ. διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλοποιεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ιωάννινα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Η Περιφερειάρχης

Ο Πρόεδρος
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