
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που 
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις του 
Κρατικού Προγράμματος έτους 2021, η λειτουρ-
γία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

3 Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 72485 (1)
   Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που 

προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις 

του Κρατικού Προγράμματος έτους 2021, η λει-

τουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4674/2020)  «Στρα-

τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),

β) τις παρ.  4 και 6 του άρθρου 19, του ν. 2646/98 
(Α’ 236), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 57 
του ν. 4520/2018 (Α’ 30),

γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232),
δ) της περ. 10 της παρ. 3β του άρθρου 94 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Δ/νσης πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε-
σίας Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α’ 168).

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 58591/09-08-2019 απόφαση «Ανάθεση 
καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (ΥΟΔΔ 593).

9. Την υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και 
λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμμα-
τος σε Δήμους» (Β’ 2175).

10. Την υπ’ αρ. 53337/22-7-2021 εισήγηση του Προϊστα-
μένου ΓΔΟΥ, σύμφωνα με την οποία από την υλοποίηση 
της παρούσας, το κόστος μισθοδοσίας περιλαμβάνεται 
στη δαπάνη ύψους 3.410.000,00 € που προβλέφθηκε στην 
υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 (Β’ 2175) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουρ-
γίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 
Δήμους» για το έτος 2021 και ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
επιπλέον επιβάρυνση στον Π/Υ του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ανωτέρω δαπάνη είναι 
εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του τρέχοντος 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

11. Την υπ’ αρ. 5513/972/12-02-2021 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπο-
λέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, για τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 
3.410.000,00€ που καταχωρήθηκε με α.α.13969 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 9Δ8Ο46ΜΤΛΚ-9ΓΤ).

12. Την υπ’ αρ. 47224/06-07-2021 «Καθορισμός ανα-
γκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών  - κα-
τασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2021» (Β’  3016) κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΧΜΔ46ΜΤΛΚ-ΦΗ8).

13. Την υπ’ αρ. 48650/09-07-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κα-
τανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις 
του κρατικού προγράμματος σε δήμους έτους 2021» 
(ΑΔΑ: 6ΟΖΨ46ΜΤΛΚ-6ΧΔ), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό για το έτος 2021 των μηνιαίων απο-
δοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνεται στις 
παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμ-
ματος των οποίων η λειτουργία ανατίθεται στους ΟΤΑ α’ 
βαθμού, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής 672,00
2. Επιμελητής 650,00
3. Ομαδάρχης 650,00
4. Ιατρός 906,00
5. Φυσικοθεραπευτής 800,00
6. Νοσοκόμος 665,00
7. Γυμναστής 650,00

8. Ειδικός συνεργάτης Ψυχαγωγίας 
και χειροτεχνίας 650,00

9. Διαχειριστής 650,00
10. Β. Διαχειριστής 650,00
11. Αποθηκάριος 650,00
12. Μάγειρας 925,00
13. Β. Μάγειρα 680,00
14. Ναυαγοσώστης 670,00
15. Εργάτες- Εργάτριες 650,00
16. Οδηγοί 650,00
17. Φύλακες 650,00
18. Ειδικοί Τεχνίτες 650,00
19. Προσωπικό καθαριότητας 650,00

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κα-
τοικίας, κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που 
καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση 
ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω 
μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία 
έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./191/17972 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

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

(Α’ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» τις δια-
τάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α 54) και τις διατάξεις τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40),

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 
με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (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  Π.Υ.Σ.33/2006, όπως ισχύει, 
η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./148/16115/5.10.2020 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/
οικ.8460/17.05.2021, όμοιες εγκριτικές αποφάσεις.

5. Το υπ’  αρ. 116423/Ζ2/17.09.2021 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 κα-
τανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφα-
σίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ, 
του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία-Εφαρμογές 
της στη Γεωπονική Επιστήμη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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      Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./190/16128 (3)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών .

 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», της παρ. 21 του άρ-
θρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

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. 2/2021  
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/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 ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021(Α’ 6).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/31846/
10-11-2017 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

6. Το υπό στοιχεία ΕΞΕΤΑΥ-4881/12-8-2021 έγγραφο 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή εννέα (9) ατόμων, σε θέσεις Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Νομικών, με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, βάσει 
του οριστικού πίνακα προσληπτέων που δημοσιεύθηκε 
στο Γ΄ 1771/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02046090610210004*

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,
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