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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού.

2

Τροποποίηση απόφασης β’ εξαμήνου τρέχοντος
έτους περί της έγκρισης απασχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

3

Τροποποίηση απόφασης β’ εξαμήνου τρέχοντος
έτους περί της έγκρισης απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1.α/οικ. 72090
(1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το οποίο
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως
τροποποιήθηκε.
β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
γ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

Αρ. Φύλλου 5398

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
ε. Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
(Α’ 98).
ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
η. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
θ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 155/Α/
31.8.2021).
ι. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 68518/02.11.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143/2014).
4. Την ανάγκη κάλυψης:
α) Της δαπάνης προμήθειας Ρεμντεσιβίρης σε εκτέλεση
της ευρωπαϊκής σύμβασης Νο SANTE/2020/C3/048, της
οποίας την εκτέλεση έχει αναλάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ και σύμφωνα
με τις παραγγελίες που έχουν παραδοθεί και τους όρους
πληρωμής της σύμβασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα
πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 36.653.978,00 ευρώ.
β) Της δαπάνης μισθοδοσίας επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως
προσωπικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, ποσού 9,4εκ. ευρώ.
γ) Της δαπάνης του προσωπικού ορισμένου χρόνου
που προσλαμβάνεται σε εφαρμογή των άρθρων 50 και
51 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) ποσού 11,6 εκ. ευρώ, όπως
και του προσωπικού του άρθρου 266 του ν. 4798/2021
(ειδική αποζημίωση 20 ευρώ) που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα, ποσού 3,00 εκ. ευρώ.
δ) Της δαπάνης για υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 26 της από
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14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) ποσού
7,6 εκ. ευρώ και
ε) της δαπάνης για την προμήθεια κάθε αναγκαίου
υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, μέσων
ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, μεταφοράς και
εξέτασης δειγμάτων και λήψης κάθε άλλου ενδεδειγμένου μέτρου προστασίας από τον κορωνοϊό (COVID-19)
συνολικού ποσού 74,7 εκ. ευρώ περίπου.
5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των εκατό σαράντα
τριών εκατομμυρίων (143.000.000,00) ευρώ σε βάρος
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές
Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), όπως
ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας, μέχρι του ποσού των εκατό σαράντα τριών εκατομμυρίων (143.000.000,00) ευρώ από
τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς
υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με
απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Κ.Γ./Δ9/Α 40264
(2)
Τροποποίηση απόφασης β’ εξαμήνου τρέχοντος
έτους περί της έγκρισης απασχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί Ιδρύσεως Δι-
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ευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω
Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (Α’ 238).
2. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί Αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ και Άλλες διατάξεις» (Α’ 18).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4146/2013 (Α’ 90),
περί οργανωτικών αλλαγών στην Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/86/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί.
5. 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).
6. Το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των λοιπών Νομικών Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 176).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 138) και του άρθρου 3 του ν. 1485/1984 (Α’ 159).
8. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 (Α’ 188) «Σύσταση
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και ειδικότερα το άρθρο 73
«περί εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του προσωπικού
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και το άρθρο 76
«περί μεταβατικών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 51 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών,
ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».
9. Tα π.δ. 81/2019 και 83/2019 «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντιστοίχως (Α’ 119 και
Α’ 121, αντιστοίχως).
10. Το άρθρο 66 του ν. 4757/2020 (Α’ 240).
11. Την περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4757/
2020 (Α’ 240), σύμφωνα με την οποία «…Μέχρι την
έκδοση όλων των απαραίτητων αποφάσεων ή άλλων
πράξεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της
μισθοδοσίας του προσωπικού της ΑΠΑ, όπως αυτό θα
βεβαιωθεί στην ΥΠΑ με απόφαση του Διοικητή της ΑΠΑ,
οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις και αμοιβές του
προσωπικού της ΑΠΑ που προέρχονται από την ΥΠΑ και
κατανέμονται στην ΑΠΑ, εξακολουθούν να καλύπτονται
από την ΥΠΑ. … Κάθε είδους αμοιβές υπαλλήλων που
προέρχονται από την ΥΠΑ, έως την έναρξη λειτουργίας
της ΑΠΑ και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας προσωπικού ΑΠΑ, καλύπτονται από την ΥΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποζημιώσεων
των άρθρων 34 και 34Α του ν.2682/1999 και υπερωριών
σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος».
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12. Την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4757/2020 (Α’ 240),
σύμφωνα με την οποία «…Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 49
για την ΑΠΑ, για τον υπολογισμό των αμοιβών, αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του ν.2682/1999 και
υπερωριών, οι υπάλληλοι της ΑΠΑ που προέρχονται
από την ΥΠΑ συνεχίζουν να λαμβάνουν από την ΥΠΑ τις
αντίστοιχες αμοιβές, αποζημιώσεις και υπερωρίες και να
προσμετρώνται για το σκοπό στην αριθμητική δύναμη
της ΥΠΑ, στον κλάδο προέλευσής τους, καθώς και να
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οργανικών θέσεων
ως είχε κατά την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων
μετάταξης από την ΥΠΑ στην ΑΠΑ».
13. Την υπό στοιχεία ΓΔΔΥ/Δ9/Α/4943/6-5-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών β’ εξαμήνου τρέχοντος έτους περί της έγκρισης απασχόλησης
του προσωπικού της ΥΠΑ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (ΑΔΑ: Ψ0ΞΞ465ΧΘΞΜΦΟ), η οποία δημοσιεύθηκε στο Β’ 1936.
14. Την ανάγκη για αδιάλειπτη μισθολογική παροχή
τόσο των τακτικών, όσο και των έκτακτων αποδοχών,
και δη στο μέρος τους που αφορά τις πρόσθετες αμοιβές
των υπαλλήλων της ΥΠΑ που μεταφέρονται στην ΑΠΑ
από εργασία κατά τις απογευματινές ώρες ή εξαιρέσιμες
ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου,
σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω μνημονευόμενη απόφαση, σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις
της περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 50 και της παρ. 5 του
άρθρου 50 του ν. 4757/2020.
15. Το γεγονός ότι από τις προβλέψεις της παρούσας
δεν προκαλείται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη πέραν της ήδη ισχύουσας βάσει της ανωτέρω υπό στοιχείο
13 του σκεπτικού απόφασης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχείο 13 του σκεπτικού
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
την προσθήκη νέας παραγράφου, μετά την παρ. 12 της
τροποποιούμενης απόφασης, η οποία φέρει τον αριθμό
12Α και ορίζει επί λέξει τα εξής:
«12Α. Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ που μεταφέρονται στην
ΑΠΑ κατόπιν εκδόσεως σχετικής απόφασης μετάταξης μεταφοράς τους, συνεχίζουν να λαμβάνουν από την ΥΠΑ
τις αντίστοιχες αμοιβές, αποζημιώσεις και υπερωρίες και
να προσμετρώνται για το σκοπό αυτό στην αριθμητική
δύναμη της ΥΠΑ στον κλάδο προέλευσής τους. Από το
χρόνο δε παρουσίασής τους στην ΑΠΑ και ανάληψης καθηκόντων σε αυτήν, γεγονός που βεβαιώνεται αρμοδίως
από τα όργανα της ΑΠΑ, μέχρι την έναρξη λειτουργίας
της ΑΠΑ και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων
για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας
του προσωπικού της, οι πρόσθετες αμοιβές των εν λόγω
υπαλλήλων θα βεβαιώνονται από τα αρμόδια όργανα
της ΑΠΑ, τα οποία θα ενημερώνουν στη συνέχεια τις
αρμόδιες μονάδες της ΥΠΑ (αποστολή πρωτότυπων βεβαιώσεων υπογεγραμμένων από τους υπαλλήλους και το
αρμόδιο όργανο της ΑΠΑ στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό
Κέντρο - ΛΕΚ, κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού -
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Δ9 των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων), προκειμένου να προβαίνουν σε όσες ενέργειες είναι απαραίτητες
για την πληρωμή των βεβαιούμενων ωρών. Τα αρμόδια
διοικητικά όργανα της ΑΠΑ θα μεριμνούν επίσης για την
κατάρτιση των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων
και των αντίστοιχων προγραμμάτων εργασίας, βάσει των
οποίων θα πραγματοποιούνται οι βεβαιούμενες κατά τα
ανωτέρω ώρες πρόσθετης εργασίας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχείο 13 του σκεπτικού
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 17 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
I

Αριθμ. Κ.Γ./Δ9/Α 40266
(3)
Τροποποίηση απόφασης β’ εξαμήνου τρέχοντος
έτους περί της έγκρισης απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί Ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω
Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (Α’ 238).
2. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί Αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» (Α’ 18).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4146/2013 (Α’ 90),
περί οργανωτικών αλλαγών στην Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/86/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί.
5. 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).
6. Το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(Α’ 26).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 138) και του άρθρου 3 του ν.1485/1984 (Α’ 159).
8. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 (Α’ 188) «Σύσταση
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και ειδικότερα το άρθρο 73
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«περί εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του προσωπικού
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και το άρθρο 76
«περί μεταβατικών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 51 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών,
ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».
9. Tα π.δ. 81/2019 και 83/2019 «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντιστοίχως (Α’ 119 και
Α’ 121, αντιστοίχως).
10. Το άρθρο 66 του ν. 4757/2020 (Α’ 240).
11. Την περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4757/
2020 (Α’ 240), σύμφωνα με την οποία «…Μέχρι την
έκδοση όλων των απαραίτητων αποφάσεων ή άλλων
πράξεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της
μισθοδοσίας του προσωπικού της ΑΠΑ, όπως αυτό θα
βεβαιωθεί στην ΥΠΑ με απόφαση του Διοικητή της ΑΠΑ,
οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις και αμοιβές του
προσωπικού της ΑΠΑ που προέρχονται από την ΥΠΑ και
κατανέμονται στην ΑΠΑ, εξακολουθούν να καλύπτονται
από την ΥΠΑ. … Κάθε είδους αμοιβές υπαλλήλων που
προέρχονται από την ΥΠΑ, έως την έναρξη λειτουργίας
της ΑΠΑ και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας προσωπικού ΑΠΑ, καλύπτονται από την ΥΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποζημιώσεων
των άρθρων 34 και 34Α του ν.2682/1999 και υπερωριών
σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος».
12. Την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4757/2020 (Α’ 240),
σύμφωνα με την οποία «…Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 49
για την ΑΠΑ, για τον υπολογισμό των αμοιβών, αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του ν.2682/1999 και
υπερωριών, οι υπάλληλοι της ΑΠΑ που προέρχονται
από την ΥΠΑ συνεχίζουν να λαμβάνουν από την ΥΠΑ τις
αντίστοιχες αμοιβές, αποζημιώσεις και υπερωρίες και να
προσμετρώνται για το σκοπό στην αριθμητική δύναμη
της ΥΠΑ, στον κλάδο προέλευσής τους, καθώς και να
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οργανικών θέσεων
ως είχε κατά την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων
μετάταξης από την ΥΠΑ στην ΑΠΑ».
13. Την υπό στοιχεία ΓΔΔΥ/Δ9/Α/4942/6-5-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών β’ εξαμήνου τρέχοντος έτος περί της έγκρισης απασχόλησης
του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (ΑΔΑ: Ψ0ΞΞ465ΧΘΞΜΦΟ), η οποία δημοσιεύθηκε στο Β’ 1936.
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14. Την ανάγκη για αδιάλειπτη μισθολογική παροχή
τόσο των τακτικών, όσο και των έκτακτων αποδοχών,
και δη στο μέρος τους που αφορά τις πρόσθετες αμοιβές
των υπαλλήλων της ΥΠΑ που μεταφέρονται στην ΑΠΑ
από εργασία κατά τις απογευματινές ώρες ή εξαιρέσιμες
ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου,
σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω μνημονευόμενη απόφαση, σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις
της περ. ιβ της παρ. 1 του άρθρου 50 και της παρ. 5 του
άρθρου 50 του ν. 4757/2020.
15. Το γεγονός ότι από τις προβλέψεις της παρούσας
δεν προκαλείται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη πέραν της ήδη ισχύουσας βάσει της ανωτέρω υπό στοιχείο
13 του σκεπτικού απόφασης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχείο 13 του σκεπτικού
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
την προσθήκη νέας παραγράφου, μετά την παρ. 12 της
τροποποιούμενης απόφασης, η οποία φέρει τον αριθμό
12Α και ορίζει επί λέξει τα εξής:
«12Α. Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ που μεταφέρονται στην
ΑΠΑ κατόπιν εκδόσεως σχετικής απόφασης μετάταξης μεταφοράς τους, συνεχίζουν να λαμβάνουν από την ΥΠΑ
τις αντίστοιχες αμοιβές, αποζημιώσεις και υπερωρίες και
να προσμετρώνται για το σκοπό αυτό στην αριθμητική
δύναμη της ΥΠΑ στον κλάδο προέλευσής τους. Από το
χρόνο δε παρουσίασής τους στην ΑΠΑ και ανάληψης καθηκόντων σε αυτήν, γεγονός που βεβαιώνεται αρμοδίως
από τα όργανα της ΑΠΑ, μέχρι την έναρξη λειτουργίας
της ΑΠΑ και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων
για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας
του προσωπικού της, οι πρόσθετες αμοιβές των εν λόγω
υπαλλήλων θα βεβαιώνονται από τα αρμόδια όργανα
της ΑΠΑ, τα οποία θα ενημερώνουν στη συνέχεια τις
αρμόδιες μονάδες της ΥΠΑ (αποστολή πρωτότυπων βεβαιώσεων υπογεγραμμένων από τους υπαλλήλους και το
αρμόδιο όργανο της ΑΠΑ στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό
Κέντρο - ΛΕΚ, κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού Δ9 των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων), προκειμένου να προβαίνουν σε όσες ενέργειες είναι απαραίτητες
για την πληρωμή των βεβαιούμενων ωρών. Τα αρμόδια
διοικητικά όργανα της ΑΠΑ θα μεριμνούν επίσης για την
κατάρτιση των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων
και των αντίστοιχων προγραμμάτων εργασίας, βάσει των
οποίων θα πραγματοποιούνται οι βεβαιούμενες κατά τα
ανωτέρω ώρες πρόσθετης εργασίας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχείο 13 του σκεπτικού
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 17 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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