
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και έγκριση 
υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Ιδρύμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβου-
λευτισμό και τη Δημοκρατία.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδι-
κασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης 
Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 
3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και 
Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1293 (1)
   Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και έγκριση 

υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Ιδρύ-

ματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο-

βουλευτισμό και τη Δημοκρατία .

 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου 65 του 

Συντάγματος,
2. τις διατάξεις του άρθρου 167Α του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, Α΄ 106/24.06.1987), 
όπως ισχύει,

3. τις διατάξεις των άρθρων 29, 31 και της παρ. 9 του 
άρθρου 57, της από 25.2.2019 απόφασης της Ολομέλειας 
της Βουλής των Ελλήνων «Οργανισμός του Ιδρύματος 
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 
τη Δημοκρατία» (Α’ 31), όπως ισχύει,

4. την υπ’ αρ. 430/261/16.01.2014 απόφαση του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων «Επέκταση εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Β’, Α΄ 51/1997) (Β΄111), όπως ισχύει, σε 
αποφάσεις του κατά το άρθρο 167Α του Κανονισμού 
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) Ιδρύματος για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», όπως ισχύει,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176), όπως ισχύει,

6. Το γεγονός ότι το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία είναι Ορ-
γανισμός που λειτουργεί σε τουλάχιστον δωδεκάωρη 
βάση και η αιτούμενη υπερωριακή εργασία απογευμα-
τινών ωρών, νυκτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτι-
κής, εργασία ημερήσια ή νυκτερινή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, απασχό-
ληση πέραν του πενθημέρου, νυκτερινή εργασία προς 
συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας και εργασία την 
Κυριακή (νυκτερινή ή ημερήσια) προς συμπλήρωση του 
ωραρίου εργασίας, κρίνεται απαραίτητη λόγω της φύσης 
της λειτουργίας του:

α) μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων, παραστάσεων, συ-
νεδρίων κ.λπ.,

β) λειτουργία του Οργανισμού όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, Σάββατα, Κυριακές και αργίες και

γ) έκτακτες, εποχιακές και απρόβλεπτες ανάγκες του 
Οργανισμού.

7. Την από 11.12.2020 απόφαση, όπως αυτή διατυπώ-
νεται στο πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης,

8. Το γεγονός ότι προβλέπεται και υφίσταται εγγεγραμ-
μένη πίστωση στον ΚΩΔ. Β 5.503 του προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία, οικονομικού έτους 
2021, όπως αυτός εγκρίθηκε με την από 4.11.2020 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της 
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τη λειτουργία του Ιδρύματος της 
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία σε τουλάχιστον δωδεκάωρη βάση όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας.

Β. Εγκρίνουμε την από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 30η 
Ιουνίου 2021 υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία (υπερωριακή εργασία 
απογευματινών ωρών, νυκτερινή εργασία πέραν της 
υποχρεωτικής, εργασία ημερήσια ή νυκτερινή κατά τις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, απασχόληση πέραν του πενθημέρου, νυκτερινή εργασία 
προς συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας και εργασία την Κυριακή (νυκτερινή ή ημερήσια) προς συμπλήρωση του 
ωραρίου εργασίας), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.01.2021 - 30.06.2021
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 
22:00 (ΩΡΕΣ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ 22:00 

ΕΩΣ 06:00 (ΩΡΕΣ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ή ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
(ΩΡΕΣ) 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 32 3840 3072 3072

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 720 576 576

Ειδικά στην καθ’ υπέρβαση υπερωριακή απασχόληση, οι ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) κατά 
την απογευματινή υπερωριακή εργασία, τις ενενήντα έξι (96) κατά τη νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής 
και τις ενενήντα έξι (96) κατά την εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο, πέραν της υποχρεω-
τικής από 1.01.2021 έως και 30.06.2021.

Η δαπάνη για τις ανωτέρω αποζημιώσεις έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 του Οργανι-
σμού του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2021 έως και 30.06.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ι

    Αριθμ: 2009/351458 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδι-

κασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νό-

μου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της 

ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανι-

σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύ-

στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα-
στηριότητας» (Α’ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

γ) Του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) Του π.δ. 83/2019 (Α’  121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ε) Του π.δ. 62/2020 (Α’ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

ζ) Του ν. 1790/1988 (Α’ 134) «Οργανισμός Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ.».

η) Της υπ’ αρ. 5358/10-08-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Σκρέκα (Β’ 3374).

2. Την υπ’ αρ. 105/27-11-2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 1420/335202/30-11-2020 εισήγηση 
του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επι-
πτώσεις.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 (1239 Β/22-05-2013) 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-
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πτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώ-
θηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1-8-2013 (1957 Β΄/
12-08-2013), 384/52287/17-4-2014 (1031 Β΄/25-04-2014), 
603/83797/27-6-2014 (1731 Β΄/27-06-2014), 706/96129/
6-8-2014 (2258 Β΄/20-08-2014), 2042/29553/29-5-2015 
(1065 Β΄/05-06-2015), 6655/82133/23-7-2015 (1572 Β΄/
27-07-2015), 5435/72617/24-6-2016 (1931 Β΄/29-06-2016), 
4332/48587/23-5-2017 (1916 Β΄/01-06-2017), 7852/88393/
22-08-2017 (2960 Β/29-08-2017), 1117/52284/05-04-2018
(1327 Β΄/18-04-2018), 1441/80504/07-06-2018 (2180 Β΄/
12-06-2018), 2063/108562/03-08-2018 (3425 Β΄/17-08-2018),
3139/138938/12-10-2018 (4705 Β΄/22-10-2018), 452/79088/
12-04-2019 (1418 Β΄/24-04-2019), 1106/125833/31- 05-2019 
(2296 Β΄/12-06-2019), 1444/204642/12-08-2019 (3371 Β’/
31-08-2019), 1604/266804/18-10-2019 (3975 Β’/31-10-2019), 
419/102902/14-4-2020 (1428 Β’/15-4-2020), 418/102900/
14-4-2020 (1621 Β’/28-4-2020), 845/174099/30-06-2020 
(2725 Β’/03-07-2020), 1647/299960/26-10-2020 (4779 Β’/
29-10-2020) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς έτους 2019, σε 31-12-2020.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02056452212200004*

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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