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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 10, 11 και 13 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 

του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Α’217), μετά την 
τροποποίηση του με το άρθρο 6 του ν.  4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 175).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 49 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της 
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριό-
τητας» (Α’ 114).

5. 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).

6. Τον ν. 4622/2019 («Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
Α’ 133).

7. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσίν της περιφερειακής και οικονο-
μικής αναπτύξεως της χώρας» (Α’ 232).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/2020/30-10-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 58497/8-8-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
ανάθεσης καθηκόντων, στον Αθανάσιο Μπαλέρμπα του 
Κωνσταντίνου, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 587).

15. Την υπ’ αρ. 81116/24-11-2020 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης Επιστημονικής 
Επιτροπής με αρμοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης 
και λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων, την ανανέωση 
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και επιλογή θεμάτων, την εποπτεία των εξετάσεων και 
την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα 
επιστημονικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένης και 
της διενέργειας προφορικών εξετάσεων για τις ειδικές 
κατηγορίες, κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της 
παρ. 12 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1004).

16. Την υπ’ αρ. 7523/5-02-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης Οργανωτικής Επι-
τροπής με αρμοδιότητα την οργάνωση και διεξαγωγή 
των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού 
Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση κατά τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 12 περ. α’ του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 81).

17. Την υπ’ αρ. 71728/04-10-2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων 
στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Β’ ‘4669).

18. Την υπ’ αρ. 74187/12-10-2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός εξεταστικών 
και ειδικών εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις από-
κτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολι-
τογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) της 7ης Νοεμβρίου 2021» (ΑΔΑ: 
62ΧΩ46ΜΤΛ6-Ο57).

19. Τις από 16/7/2021 και 23/7/2021 εισηγήσεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής.

20. Τις από 6/9/2021 και 17/9/2021 εισηγήσεις της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής.

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/74/-10-2021 εισήγηση 
του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης.

22. Την υπ’ αρ. 77536/22-10-2021 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ 6ΧΤΚ46ΜΤΛ6-ΟΓΔ).

23. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ποσού ύψους πεντακόσιων χιλιάδων 
ευρώ (500.000,00€) περίπου σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, που θα αντιμε-
τωπισθεί από τις από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπ. Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 
1007-202, ΑΛΕ 2120206001, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αποζημίωση των απασχολούμενων στις 
εξετάσεις της 7ης Νοεμβρίου 2021 για την απόκτηση του 
Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 
ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι αποζημίωσης

Για τα όργανα τα οποία προβλέπονται στην υπ’ αρ. 
71728/4-10-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων 
της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και για τη συνολική τους συνεισφορά στην 
διοργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστι-
κής διαδικασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, 
ορίζεται αποζημίωση ως εξής:

1. Για τα συλλογικά όργανα ως εξής:

α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων.
α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών 

Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ 
(600,00€).

α.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέ-
ντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενή-
ντα ευρώ (450,00€).

α.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογι-
κών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (350,00€).

β. Επιτροπές Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης 
Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π.

β.1. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση τρια-
κοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

β.2. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ορ-
γάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων 
πενήντα ευρώ (250,00€).

β.3. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση εκατόν 
πενήντα ευρώ (150,00€).

γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π.
γ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών 

Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(350,00€).

γ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων 
εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).

γ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Εξεταστικών 
Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα 
ευρώ (150,00€).

δ. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.
δ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Ειδικών Εξε-

ταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (350,00€).

δ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστι-
κών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα 
ευρώ (250,00€).

δ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών των Ειδικών 
Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκα-
τόν πενήντα ευρώ (150,00€).

Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου, 
μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση 
αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα, μεταξύ των δικαιού-
χων με πράξη του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

2. Για τα ατομικά όργανα ως εξής:
α. Εξεταστές προφορικής δοκιμασίας ελληνικών: 

ενενήντα ευρώ (90,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των 
εξετάσεων.

β. Εξεταστές υποψηφίων που βάσει του νόμου εξε-
τάζονται προφορικά ως φυσικά αδύνατοι (παρ. 3 του 
άρθρου 7 του ΚΕΙ): εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€) για 
την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υπο-
ψηφίων: τρία ευρώ (3,00€) ανά γραπτό.

δ. Επιτηρητές: εκατόν δέκα ευρώ (110,00€) για την 
ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

ε. Υγειονομικοί: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για 
την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Για τις ομάδες εργασίας ως εξής:
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α. Ομάδα μετάδοσης των θεμάτων: εφάπαξ αποζημί-
ωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

β. Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξε-
ταστικών Κέντρων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα 
ευρώ (150,00€).

γ. Ομάδα επικουρικού προσωπικού της Οργανωτικής 
Επιτροπής: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00€).

δ. Ομάδα Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 
της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής: τρια-
κόσια ευρώ (300,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των 
εξετάσεων.

ε. Ομάδα εκκαθάρισης του συνόλου των αποζημιώσε-
ων των συλλογικών οργάνων, των ατομικών οργάνων και 
των ομάδων εργασίας: εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσί-
ων πενήντα ευρώ (450,00€).

Όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται 
με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά 
καταβολής αποζημίωσης

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα συλλογικά 
όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας, που ανα-
φέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα καταβληθούν 
στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργα-
σιών και θα βαρύνουν τον ΑΛΕ2120206001 του Ειδικού 
Φορέα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας (Ε.Φ.1007-202).

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 1 γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Συλλογικά όργανα
- Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων:
i. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολογι-

κών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ii. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών 
Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

iii. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξεταστι-
κών Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περιφερει-
ακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους.

-Μέλη των Συλλογικών Οργάνων:
Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από 

τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων 
που ανήκουν

-Γραμματείς των Συλλογικών Οργάνων:
Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων, βεβαί-

ωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών 
οργάνων που ανήκουν.

Τα δικαιούχα μέλη των συλλογικών οργάνων, της 
παρ. 1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προσκομίσουν και 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1) Το 
σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη 
συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% 
των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους. 2) Οι πάσης 
φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέ-
λους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών 

της οργανικής του θέσης σύμφωνα με την παρ 2 του 
άρθρου 104 του Συντάγματος και 3) Οι πάσης φύσεως 
μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές 
ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν 
μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφα-
λαίου Β του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

β. Ατομικά όργανα
i. Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου 

για τους βαθμολογητές-διορθωτές για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους που απασχολήθηκαν στο οικείο Εξε-
ταστικό Κέντρο.

ii. Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξετα-
στικού Κέντρου για τους εξεταστές- αξιολογητές προ-
φορικής δοκιμασίας Ελληνικών και τους επιτηρητές που 
απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

iii. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ει-
δικού Εξεταστικού Κέντρου:

- για τους εξεταστές των υποψηφίων που εξετάζονται 
προφορικά ως φυσικά αδύνατοι (παρ. 3 του άρθρου 7 
του ΚΕΙ) που απασχολήθηκαν στο οικείο Ειδικό Εξετα-
στικό Κέντρο,

- για τους επιτηρητές που απασχολήθηκαν στο οικείο 
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και

- το υγειονομικό προσωπικό υπηρεσίες που απασχο-
λήθηκε στο οικείο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο.

γ. Ομάδες εργασίας
Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξετάσεων 

Π.Ε.Γ.Π., συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομά-
δες εργασίας που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 28881/
13-4-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
«Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 
του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε ειδική 
πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσω-
πικούς κωδικούς taxisnet. Από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων αντλούνται αυτόματα τα 
απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ. Προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η εκκαθάριση και η ολοκλήρωση της πλη-
ρωμής, θα πρέπει σε ειδικό σημείο να μεταφορτώσουν 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 2 της παρούσης και να συμπληρωθεί ο αριθ-
μός λογαριασμού ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος σε 
μορφή IBAN.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/11/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 66 (2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Ορ-

γανισμού Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία 

(Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) έτους 2022 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) 

 Έχοντες υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) Της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), με την οποία κατέστη 
υποχρεωτική η υπαγωγή του ΟΛΠΑ ΑΕ στις διατάξεις 
του ν. 4024/2011.

(β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
(γ) Του Κωδικοποιημένου Καταστατικού του Ο.Λ.ΠΑ. 

Α.Ε. (ΓΕΜΗ 1532694/19.10.2018), στις οποίες περιλαμ-
βάνεται ο σκοπός της Εταιρείας, και συγκεκριμένα:

i. Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς 
τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση 
και η ανάπτυξη του λιμένα.

ii. Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και 
διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.

iii. Η εγκατάσταση οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε 
είδους λιμενικής υποδομής.

iv. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών 
και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργα-
νισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, 
κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην 
εθνική λιμενική πολιτική.

v. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση 
με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παρα-
δοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, 
του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπη-
ρετήσεων.

vi. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγ-
χρονισμού

2. Την υπ’ αρ. 5118.39/02/2004 κοινή υπουργική από-
φαση «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού προσωπικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός 
Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» (Β’305).

3. Το υπ’ αρ. 7382/28.07.2021 έγγραφό με το οποίο 
διαβιβάσθηκε προς έγκριση στο ΥΝΑΝΠ, σχέδιο συνο-
πτικού Προϋπολογισμού του ΟΛΠΑ ΑΕ οικ. έτους 2022.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη, η οποία δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης σαρά-
ντα (40) εργαζομένων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για το έτος 2022 
προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΟΛΠΑ ΑΕ.

2. Η εισήγηση για την πραγματοποίηση υπερωριακής 
απασχόλησης (καθ’ ημέρα, νυχτερινής και εξαιρέσιμης) 
των εργαζομένων, τελεί σε συνάρτηση με τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες, βεβαιώνεται από τους Προϊστα-
μένους του Τμήματος και της οικείας Διεύθυνσης και 
εγκρίνεται από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Το πλήθος των ωρών υπερωριακής καθ’ ημέρα απα-
σχόλησης που δικαιούνται οι 40 εργαζόμενοι του ΟΛΠΑ 
ΑΕ είναι:

40*20*12 = 9.600 ώρες
Το πλήθος των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά 

τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα-Κυριακές και αργίες), 
που δικαιούνται οι 40 εργαζόμενοι του ΟΛΠΑ ΑΕ είναι:

40*16*12 = 7.680 ώρες
3. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει αναπτύξει δραστηριότητες που 

απαιτούν την υποστήριξή τους από Διοικητικούς και Τε-
χνικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων:

- Μεριμνά για τη φορτοεκφόρτωση των διακινουμέ-
νων φορτίων με μηχανικά μέσα (κλάρκ - γερανούς) ως 
και την αποθήκευση αυτών μέχρι της παραλαβής αυτών 
από τους παραλήπτες.

- Μεριμνά για την υδροδότηση των πλοίων και τη ζύ-
γιση των φορτηγών οχημάτων και των φορτίων αυτών 
που διακινούνται στο λιμάνι.

- Μεριμνά για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφω-
τισμού, ύδρευσης, των λιμενικών εγκαταστάσεων και 
του μηχανολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των 
πλοίων, οχημάτων επιβατών και εμπορευμάτων.

- Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα εισερ-
χόμενα στο λιμάνι φορτηγά αυτοκίνητα για την απαι-
τούμενη άδεια εισόδου άσκησης δραστηριότητας που 
χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε.

- Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους εκτέλεσης 
των εργασιών τρακτόρευσης από τρίτους προς διασφά-
λιση των εσόδων του.

4. Η ετήσια δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης 
(καθημερινής και εξαιρέσιμης), η οποία εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στα 70.000,00€ περίπου, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προς έγκριση Προϋπο-
λογισμού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε έτους 2022.

(Σημ.: το κόστος υπερωριακής εργασίας όσων εκ των 
εργαζομένων απασχολούνται στα Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα που συμμετέχει ο ΟΛΠΑ ΑΕ, επανακτάται εξ ολο-
κλήρου - κατόπιν της επιτυχούς πιστοποίησης από την 
Διαχειριστική Αρχή - από τις επιχορηγήσεις των Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων).

5. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει για το έτος 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

  Πάτρα, 29 Οκτωβρίου 2021

H Πρόεδρος

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051820911210004*
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