
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πεν-
θημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας, δέκα πέντε (15) υπαλλήλων 
ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημε-
ρησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, που απασχολού-
νται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με προ-
σωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για το υπόλοιπο 
του έτους 2021.

2 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) για τις Ανεξάρ-
τητες Αρχές.

3 Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακής Γραμματέα 
Υπουργείου Τουρισμού σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 217247 (1)
   Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πεν-

θημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-

χρεωτικής εργασίας, δέκα πέντε (15) υπαλλήλων 

ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημε-

ρησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, που απασχολού-

νται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με προ-

σωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων του Μο-

νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για το υπόλοι-

πο του έτους 2021.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω-
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

β) Των παρ. A1 και Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143/2014).

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ε) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

στ) Της περ.  ιζ της παρ.  1 του άρθρου 16 του 
ν.  4761/2020 (Α΄ 248) “Αναδιοργάνωση του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετο-
νομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μου-
σείο Κρήτης και το μουσείο “Φοίβος Ανωγειανάκης” και 
άλλες διατάξεις”.

ζ) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 (Α΄ 84) 
«Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προ-
στασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες 
διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέ-
τηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι 
Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσ-
σονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό 
ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες.

η) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
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σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού” (Α΄ 114).

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

ια) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

Ιβ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16- 3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού “Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού” (ΥΟΔΔ 198).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/ 
18-5-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά 
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτι-
σμού)” (Β΄ 1908).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 
κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού» και την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση 
«Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων αρχαιοτήτων» (Β΄ 431), 
οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 
(Α΄ 42), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των εδ. 
γ - δδ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/ 
19-12-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου 
εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού» (Β΄ 2883).

6. Την υπ’ αρ. 15032/1803/2021 αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων των Ντέλλα Χρυσούλα του Αναστασίου κ.λπ. 
(συν 15) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (προ-
σωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων), καθώς και την 
από 14-04-2021 επισημειωματική πράξη της προέδρου 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου γίνεται 
δεκτό το υπ’ αρ. κατ. 15032/1803/2021 αίτημα χορή-
γησης προσωρινής διαταγής, όπως διαβιβάστηκε στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τομέα 
Πολιτισμού) με το υπ’ αρ. 50346/813733/19-04-2021 έγ-
γραφο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

7. Το υπ’ αρ. 199985/06-05-2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης 
Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την πα-
ρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
σαράντα τριών χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα 
λεπτών (43.046,40 €) η οποία βαραίνει τις πιστώσεις του 

Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 
Πόρων.

8. Την υπό στοιχεία ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/4841/ 
12-05-2021 (ΑΔΑ: Ω3Φ8469ΗΔΞ-Ρ43) απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανά-
πτυξης Πολιτιστικών Πόρων, σύμφωνα με την οποία η 
ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, οικονομικού έτους 
2021 (ΚΑΕ 026352001, 026152001).

9. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η εργασία του 
αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού 
πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθ-
μη λειτουργία των Μουσείων και των Αρχαιολογικών 
Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει: 
μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την εργασία πέραν 
του πενθημέρου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες 
κατά μήνα την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας, για καθέναν από τους δέκα πέντε (15) 
υπαλλήλους, ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, 
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, που εργάζονται σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με προσωρινή διαταγή 
ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι Προϊστάμε-
νοι/-μένες των υπαλλήλων.

3. Η απόφαση αυτή, ισχύει από τη δημοσίευσή της 
μέχρι και 31/12/2021 εφόσον για τους εν λόγω υπαλλή-
λους είναι σε ισχύ η Προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών 
μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

H Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/ΕΙΣ./οικ.8252 (2)
    Σύσταση και συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου 

Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) για τις Ανε-

ξάρτητες Αρχές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του εδαφ. 3 του άρθρου 121 του ν.  4549/2018 

(Α΄ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνί-
ας Δημοσιονομικών Στόχων ….. και λοιπές διατάξεις», 
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β) του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17), του άρθρου 113 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και τις διατάξεις της παρ. 1. του 
άρθρου 32 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62), 

γ) του άρθρου 162 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26),

δ) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

ε) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», 

στ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

ζ) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 

η) του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) 
το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές. 

2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από: 
α. Δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 
Πρόεδρος, 

β. Δύο (2) Νομικούς Συμβούλους ή Παρέδρους του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

γ. Ένα (1) μέλος της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής κατά 
την εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης. 

δ. Εφόσον δεν προβλέπονται μέλη στην οικεία ανεξάρ-
τητη Αρχή, ως πέμπτο μέλος ορίζεται ένα (1) επιπλέον 
μέλος του Α.Σ.Ε.Π.. 

Τα μέλη Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων 
ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει 
να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. 

Γραμματέας και αναπληρωτής του ορίζονται υπάλλη-
λοι του Υπουργείου Εσωτερικών ή του ΑΣΕΠ, κατηγορίας 
ΠΕ με βαθμό Α’. 

Η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τις Ανεξάρτητες 
Αρχές είναι τριετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2021 

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Αριθμ. 7884 (3)
   Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακής Γραμματέα 

Υπουργείου Τουρισμού σε περίπτωση απουσί-

ας ή κωλύματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 33 του ν. 4795/2021 «Θέματα υπηρε-

σιακής κατάστασης Υπηρεσιακών Γραμματέων - Τρο-
ποποίηση της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3213/2003» (Α’ 62) και ειδικότερα τη παρ. 5.

β) των άρθρων 35, 36, 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) των άρθρων 24, 65 και 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ε) του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187),

στ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως 
τροποποιήθηκε,

ζ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα», (Α’ 98),

θ) του π.δ. 123/2016 «περί ανασύστασης του Υπουρ-
γείου Τουρισμού...» (Α’ 208),

ι) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157),

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

ιβ) της υπ’ αρ. 5157/24-03-2020 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο 
Υπουργείο Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 222).

ιγ) της υπ’ αρ. 12928/12-08-2020 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Δι-
ορισμός Γενικής Γραμματέως στη Γενική Γραμματεία 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 621),

ιδ) της υπ’ αρ. 23197/15.12.2017 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού τοποθέτησης της Μαριάνθης Ανδρέου του 
Χαράλαμπου στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Την υπ’ αρ. 10827/10.07.2020 απόφαση της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού «Εκ-
χώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή 
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Υπηρεσιακής Γραμματέως» στην Προϊσταμένη της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρε-
σιών, στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 3040).

3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο-
δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα 
της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Τουρισμού 
ασκούνται από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδίου 
Υπουργείου.

2. Επί απαγορεύσεων και θεμάτων ασυμβιβάστου της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

και Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, τα καθήκοντα της Υπηρεσιακής Γραμματέως 
του Υπουργείου Τουρισμού, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος της, ασκούνται από τη Γενική Γραμματέα Του-
ριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ιδίου Υπουργείου.

3. Η ισχύς της υπ’ αρ. 10827/10.07.2020 (Β’ 3040) από-
φασης δεν θίγεται από την παρούσα. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2021 

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

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