
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επι-
δόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών 
εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης 
εργασίας, λόγω φυσικών καταστροφών, που κα-
λύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 

3 4η Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-
χεία 6921/Α1-6168/08.10.2021 απόφασης του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Συ-
γκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Λοιπές Ομάδες 
Εργασίας: Οικονομικού Έργου, Στατιστικού Έρ-
γου, Πληροφορικής Υποστήριξης) για τις ανάγκες 
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-
Κατοικιών, έτους 2021» (Β’ 4811).

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κάτω Σχολάρι, Δήμος 
Θέρμης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 75103 (1)
   Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επι-

δόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης 

εργασίας, λόγω φυσικών καταστροφών, που κα-

λύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 55 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Ανα-

διοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιο-
τήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών 

εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παρ. 3.

2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 13.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την απο-
τελεσματικότερη προστασία και την ταχεία αποκατάστα-
ση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), που κυρώθηκε με 
τον ν.  4824/2021 (Α’ 156).

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 90 του Κώδικα της 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).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181). 

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

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

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

13. Την υπ’  αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
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14. Τις διατάξεις της υπ’  αρ. οικ. 60622/17-8-2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα και επείγοντα 
μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις 
πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που 
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» 
(Β’ 3816), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 100652/
8-12-2021 (Β’ 5705) όμοιά της.

15. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 109412/31-12-2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιω-
τικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδομάτων εορτών 
Πάσχα και Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της 
χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου» (Β’ 742). 

17. Την υπ’ αρ. 46833/18.5.2022 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. 

18. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 94.530 €, η οποία 
είναι εντός της δαπάνης που υπολογίστηκε κατά την ψή-
φιση του ν.  4921/2022. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον ΑΛΕ 
2310989899 και ΑΛΕ 2310988001, ΕΦ-1033-501-0000000 
οικονομικού έτους 2022, εκτιμώμενου ύψους 69.000 € 
για δώρο Πάσχα στους δικαιούχους προγράμματος ανα-
στολών συμβάσεων (τους μήνες από Φεβρουάριο ως 
Απρίλιο 2022) και 25.530 € (69000 € επί 37% περίπου), η 
αντίστοιχη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. 

19. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ-
θρου 3 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας καταβολής του επιδό-
ματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, λόγω 
φυσικών καταστροφών, που καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών 
Πάσχα 2022 που καταβάλλεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό

1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση ερ-
γασίας των εργαζομένων σε περιοχές που επλήγησαν 
από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις 
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και για την προστασία 
των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αρ. 60622/17.8.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3816), τίθεται σε αναστολή 
εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουα-
ρίου έως την 30ή Απριλίου 2022, το ποσό εκ του επιδό-
ματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστι-
κές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 
αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα 
του έτους 2022 υπολογίζεται επί του ποσού της απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας 
στους εργαζόμενους. Η καταβολή της ως άνω αναλογίας 

πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων δια του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλ-
λεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
δικαιούχων - εργαζομένων. 

2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την ανωτέ-
ρω παράγραφο εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού δικαιούχων - 
εργαζομένων του επιδόματος εορτών Πάσχα 
που καταβάλλεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό

1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους 
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022, που 
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται 
αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο 
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού και τα κατα-
βαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής 
ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αναλο-
γία του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022, πιστώνεται 
απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου 
μισθωτού.

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής 
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022, που 
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης 
του επιδόματος εορτών Πάσχα

1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, 
του μέρους του επιδόματος εορτών, που βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η 
πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογα-
ριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχου-εργαζόμενου σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - μισθωτών, η οποία 
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπε-
ζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα 
στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβο-
λής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστή-
ματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στην Διεύθυνση Συλλογικών 
Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων - μισθωτών σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιού-
χων-εργαζομένων και το συνολικό ποσό της καταβολής 
ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις 
εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων. 
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4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει 
αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέω-
ση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 
«Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πλη-
ρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού 
του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 
0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσο-
λάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους 
και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλ-
λαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 
109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για 
την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών 
& Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με 
ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμέ-
νου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχω ν. 
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προ-
ϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.. 
Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση 
της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή της Τράπεζας 
της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμού και Τα-
μειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ σε πίστωση του λο-
γαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 
και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋ-
πολογισμού.Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επι-
στρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επό-
μενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος 
εορτών Πάσχα 2022 που βαρύνεται ο κρατικός προϋ-
πολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγού-
μενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων. 

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: α) η 
απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλ-
ματος, β) η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3, γ) αντί-
γραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και 
αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος 
για τη χρέωση του λογαριασμού 200.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης 
των ασφαλιστικών εισφορών επί του 
επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2022 για τους 
εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας 
έχει ανασταλεί λόγω φυσικών καταστροφών

1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και 
εργοδότη) επί του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022, για 
τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή σύμβασης 
εργασίας, λόγω φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.8.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.  4824/2021 (Α’ 156), και 
οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβα-
σης εργασίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της 
παρούσας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού 
ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του 
επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 για τους ανωτέρω 
εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον 
εργοδότη για το επίδομα εορτών Πάσχα 2022, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

i. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα 
2022 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματι-
κής απασχόλησης καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία 
της πραγματικής απασχόλησης.

ii. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα 
2022 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ 
τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθί-
ου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής 
απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα 
καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμ-
βάσεις εργασίας. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων 
της ΑΠΔ γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης 
και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του 
e-ΕΦΚΑ.

iii. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
έχουν καταβάλει σε εργαζόμενους της περ. α, αποδο-
χές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω διακοπής 
της αναστολής της σύμβασης εργασίας για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, τα ποσά των αποδοχών αυτών κα-
ταχωρίζονται στην ΑΠΔ για το επίδομα εορτών Πάσχα 
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2022 με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας 
του e-ΕΦΚΑ.

iv. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντι-
στοιχεί στις αποδοχές που καταχωρίζονται στην ΑΠΔ για 
το επίδομα εορτών Πάσχα 2022 βάσει της περ. ii καλύ-
πτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον 
ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής 
ασφάλισης και στα Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της 
παρ. 20 του άρθρου 6 του ν.  3029/2002, οι ασφαλιστι-
κές εισφορές επί του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 
που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας 
προσδιορίζονται μέσω των αναλυτικών καταστάσεων 
εισφορών που υποβάλλονται για το επίδομα εορτών Πά-
σχα 2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες 
καταστατικές τους διατάξεις.

i. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 
που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματικής απα-
σχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση 
εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

ii. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα 
2022 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια ανα-
λυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία του ονομαστι-
κού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη 
απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση 
τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν 
δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Η 
συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της αναλυτικής κα-
τάστασης εισφορών γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το 
σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων. 

iii. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
έχουν καταβάλει σε εργαζόμενους της περ. α, αποδο-
χές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω διακοπής 
της αναστολής της σύμβασης εργασίας για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, τα ποσά των αποδοχών αυτών κατα-
χωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών για το 
επίδομα εορτών Πάσχα 2022 με διακριτό τρόπο κατά το 
σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων. 

iv. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντι-
στοιχεί στις αποδοχές που καταχωρίζονται στην αναλυ-
τική κατάσταση εισφορών για το επίδομα εορτών Πάσχα 
2022 βάσει της περ. ii καλύπτεται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

δ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των 
ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών 
Πάσχα 2022 υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των 
ΑΠΔ και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών, και 
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων τα στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών 
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

ε. i. Για τον e-ΕΦΚΑ τα δεδομένα που καταχωρίζονται 
στην ΑΠΔ για το επίδομα εορτών Πάσχα 2022 διασταυ-
ρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς 

και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων 
μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρη-
σης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοι-
χείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που 
δηλώνονται, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπο-
λογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται 
από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις 
επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

ii. Για τους φορείς της περ. γ τα δεδομένα που κατα-
χωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών για 
το επίδομα εορτών Πάσχα 2022 διασταυρώνονται με 
τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην ΑΠΔ για το επί-
δομα εορτών Πάσχα 2022 του e-ΕΦΚΑ, τα οποία προ-
ηγουμένως έχουν διασταυρωθεί με το πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία 
απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοι-
χεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επι-
βεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και 
ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις οποίες 
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαι-
τείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους ανωτέρω φο-
ρείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και 
βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προ-
κύψει ότι οι επιχειρήσεις  - εργοδότες δεν εμπίπτουν 
στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έβδο-
μου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.  4824/2021 (Α’ 156), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές 
εισφορές επί του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 επι-
στρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς 
ασφάλισης στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται 
από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνό-
μενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω 
εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./208/12346 (2)

    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν.  4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν.  4057/2012 (Α’ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν.  3833/2010 (Α’ 40/2010).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./104/13657/
16.7.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Π.Υ.Σ.33/2006, 
η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./148/16115/5.10.2020, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/
οικ.8460/17.05.2021, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/9/21514/20.1.2022 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./63/8492/17.06.2022, όμοιες εγκρι-
τικές αποφάσεις.

5. Το υπό στοιχεία Φ.200/11/94471/Ζ2/28.07.2022 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν.  4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
στη βαθμίδα του Καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης με γνωστικό αντικεί-
μενο «Ιστορία Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 6029/A1-5461 (3)
    4η Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία 6921/Α1-6168/08.10.2021 απόφασης του 

Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Συ-

γκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Λοιπές Ομάδες 

Εργασίας: Οικονομικού Έργου, Στατιστικού Έρ-

γου, Πληροφορικής Υποστήριξης) για τις ανά-

γκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πλη-

θυσμού-Κατοικιών, έτους 2021» (Β’ 4811).

  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 (Α’ 114) «Οργανισμός της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,

γ) της υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητεί-
ας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

2. Τον ν.  4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγου-
σες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17) και ειδικότερα των άρθρων 12, 14, 15, 
17, 19 και της παρ. 5 του άρθρου 24.

3. Την υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφαση 
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Ανάθεση της διενέργειας 
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοι-
κιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος 
συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία 5547/Β4-1181/12.8.2021 (Β’ 3824), 
8543/Β4 2076/14.12.2021 (ΑΔΑ: 62ΑΦ6ΣΙ-Χ77, Β’ 6261) 
και 181/Β4-38/12.01.2022 (Β’ 118) αποφάσεις.

4. Την υπό στοιχεία 5471/Α1-4772/09.08.2021(Β’ 3960) 
απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Σύσταση και 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων στο πλαίσιο διε-
νέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυ-
σμού-Κατοικιών, έτους 2021» (Β’ 3960 και διόρθ. σφαλμ. 
Β’ 4142/2021).

5. Την υπό στοιχεία 6921/Α1-6168/08.10.2021 απόφα-
ση «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Λοιπές Ομάδες 
Εργασίας: Οικονομικού Έργου, Στατιστικού Έργου, Πλη-
ροφορικής Υποστήριξης) για τις ανάγκες των Γενικών 
Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 
2021» (Β’ 4811).

6. Την υπό στοιχεία 7917/Α1-7062/17.11.2021 από-
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’  αρ. 6921/Α1-6168/08.10.2021 
απόφασης με θέμα “«Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων 
(Λοιπές Ομάδες Εργασίας: Οικονομικού Έργου, Στατιστι-
κού Έργου, Πληροφορικής Υποστήριξης) για τις ανάγκες 
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοι-
κιών, έτους 2021”» (Β’ 5406).
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7. Την υπό στοιχεία 3444/Α1-2829/05.05.2022 από-
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «2η Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 6921/Α1-6168/08.10.2021 από-
φασης με θέμα «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Λοι-
πές Ομάδες Εργασίας: Οικονομικού Έργου, Στατιστικού 
Έργου, Πληροφορικής Υποστήριξης) για τις ανάγκες των 
Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, 
έτους 2021» (Β’ 2268).

8. Την υπό στοιχεία 4171/Α1-3550/3.6.2022 απόφαση 
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «3η Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της υπό στοιχεία 6921/Α1-6168/08.10.2021 
απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων 
(Λοιπές Ομάδες Εργασίας: Οικονομικού Έργου, Στατιστι-
κού Έργου, Πληροφορικής Υποστήριξης) για τις ανάγκες 
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοι-
κιών, έτους 2021» (Β’ 3025).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη.

10. Την υπό στοιχεία Β4-1334/03.08.2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και 
Κόστους Ζωής, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 6921/Α1-
6168/08.10.2021 (Β’ 4811) απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία 7917/Α1-7062/17.11.2021 
(Β’ 5406), 3444/Α1-2829/05.05.2022 (Β’ 2268 και 4171/
Α1-3550/3.6.2022 (Β’ 3025) αποφάσεις ως εξής:

α. Τροποποιούμε τη σύνθεση του Συλλογικού Οργά-
νου Ομάδα Στατιστικού Έργου (ΟΣτΕ), ως εξής: 

Συμπληρώνουμε με τον:
- Βαββά Αχιλλέα, μόνιμο υπάλληλο, κατηγορίας ΔΕ, 

με βαθμό Γ’.
ΙΙ. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη 

απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 562055(15856) (4)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονάδα Φροντί-

δας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩ-

ΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακρι-

τικό τίτλο ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κάτω Σχολά-

ρι, Δήμος Θέρμης.

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διεύθυν-
σης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α’ 226) που αφορά 
τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αρ. οικ.81320+77909 (Β’ 4302/2016) έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Τις διατάξεις του ν.  2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

5. Την υπ’ αρ. οικ.72217(1346)/2022 (Β’ 458) απόφα-
ση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφεριάρχες και 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αρ. οικ.144691(2746)/2022 (Β’ 1485) απόφα-
ση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσι-
ών έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονί-
κης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Την υπό στοιχεία Π4β/οικ.3176/6-6-1996 υπουργι-
κή απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα)» (Β’ 455).

8. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/25-06-2007 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό 
στοιχεία Π4β/οικ.3176/06-06-1996 (Β’ 455) και Π4β/οικ 
4690/30-08-1996 (Β’ 833) υπουργικών αποφάσεων περί 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού αντίστοιχα» (Β’ 1136).

9. Τις διατάξεις του ν.  2345/1995 «Οργανωμένες υπη-
ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως αντικατα-
στάθηκε από τον ν.  4921/2022 (Α’ 75).

10. Την υπ’ αρ. 59845/3-12-2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 
για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης 
Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυ-
χής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αρ. 1958/2012 (Β’ 21) 
υπουργικής απόφασης, και ειδικότερα για τα έργα και 
τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18» 
(Β’ 3438).

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/16 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουρ-
γικής απόφασης 1958/2012-κατάταξη δημοσίων και ιδι-
ωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 το άρθρο 1 του 
ν.  4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει» (Β’ 2471).

12. Τις διατάξεις των άρθρων 7,8,11 και 54 του ν.  4837/
2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακο-
ποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυ-
ψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της 
αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα 
Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.  4921/2022 (Α’ 75).
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13. Την από 24/06/2022 αίτηση του νόμιμου εκπροσώ-
που της εταιρίας για χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονά-
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων, με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
τον διακριτικό τίτλο ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κάτω Σχο-
λάρι, Δήμος Θέρμης, με συνημμένα τα δικαιολογητικά 
(αρχιτεκτονικά σχέδια).

14. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 518960(7729)/21-07-2022 και 
536976(7998)/29-07-2022 έγγραφα διαβίβασης των 
εγκεκριμένων από λειτουργικής άποψης αρχιτεκτονι-
κών σχεδίων από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

15. Την από 28-07-2022 συμπληρωματική αίτηση της 
εταιρίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών (δήλωση 
υπαγωγής σε Π.Π.Δ., τοπογραφικού διαγράμματος,κ.λπ.), 
αποφασίζουμε:

Την χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 
τίτλο ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, δυναμικότητας 98 (ενενήντα οκτώ) κλινών, σε κτίριο 
στο Κάτω Σχολάρι Δήμου Θέρμης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2022

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΔΑΒΑ    
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*02042671108220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




