
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων σε υπη-
ρεσίες του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου Νομού 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2020.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής μετακινή-
σεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» σε Προϊ-
σταμένους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2020 
για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του 
έργου «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020» του προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - 
Ιταλία 2014-2020».

4 Συγκρότηση Γραφείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών Παιονίας στη Διεύθυνση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μο-
νίμων υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πάτμου για το έτος 2020.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-
λήλους του Δήμου Φαιστού για το έτος 2020.

7 Υπερωρίες προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτού-
του Παστέρ για το α΄ εξάμηνο του έτους 2020.

8 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και απα-
σχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες 
και νύκτες για το προσωπικό με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ολυμπι-
ακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λού-
ης», έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 70220 (1)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων σε υπη-

ρεσίες του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου Νομού 

Θεσσαλονίκης για το έτος 2020. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1099 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/ 2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5033

57521



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57522 Τεύχος B’ 5033/31.12.2019

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/ 2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017), 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

10. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθμ. πρωτ. 48398/05-12-2019 του Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αν-
θρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, αναφορικά με 
το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων σε αυτόν υπαλλήλων 
για το έτος 2020, σχετικά με τις αιτιολογημένες ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων του Δήμου για εκτέλεση ή 
παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, σε συγ-
χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και μετακινήσεις κάτω των 
χιλιομετρικών ορίων (π.χ. για το πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα»).

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης, το οποίο σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 48357/
05-12-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, ανέρχεται στο 
ποσό των 17.405,73 € από τις πιστώσεις του Π/Υ έτους 2020 του φορέα και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α..: 10.6422, 
15.6422.01, 15.6422.02, 15.6422.03, 60.6422.01 και 61.6422.01. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020 ενδέ-
χεται να τροποποιηθούν οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το έτος 2020 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 50 50

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 50 50

TE ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1 50 50

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5 10

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5 10

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5 10

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 15 15

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5 10

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5 10

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 5 5

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 5 5

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 15 15

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 30 30

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 15 15

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 10 10

ΠΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1 5 5

TE ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 1 5 5

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 5 5

TE KOIN. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 4 12

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5 10

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 10 10

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 15 15

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 11 25 275

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 10 40

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 10 20
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ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 10 10

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 40 160

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 6 12

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 15 45

ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 5 5

ΣΥΝΟΛΑ 58 924

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

   Αριθμ. 79625/1127 (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής μετακινή-

σεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» σε Προϊ-

σταμένους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 160 του ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρει-
ας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 270/Β΄/27-12-2010), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. πρωτ. 55710/865/03-09-2019 (ΦΕΚ 730/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./13-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Βο-
ρείου Αιγαίου, με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερει-
άρχες και ανατέθηκαν τομείς ευθύνης.

4. Την αριθμ. πρωτ. 65363/969/17/10/2019 (ΦΕΚ 4036/
Β΄/05-11-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας αποφάσεων 
μετακινήσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

5. Την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Διευθύν-
σεων της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την 
υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν σε μετακινή-
σεις εντός και εκτός έδρας στο εσωτερικό, των Προϊ-
σταμένων Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου, που οργανικά ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση 
αρμοδιότητάς τους.

Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύνσε-
ων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την υπογραφή των 
αποφάσεων που αφορούν σε μετακινήσεις εντός και εκτός 
έδρας στο εσωτερικό, των Προϊσταμένων Τμημάτων και 
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς τους.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. πρωτ. 65363/969/
17-10-2019 (ΦΕΚ 4036/Β΄/05-11-2019) απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ   

Ι

   Αριθμ. οικ.: 202684/7230 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2020 

για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια 

Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του 

έργου «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020» του προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - 

Ιταλία 2014-2020» .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 282 παρ. 1 (ΦΕΚ 87/
Α΄/07-07-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ. Α΄/16-12-2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09-09-1999).

4. Το φάκελο του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμενου 
έργου με το ακρωνύμιο «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020», που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα - Ιταλία.

5. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη 
ΣΑΕΠ 318/6, στην οποία συμπεριλήφθηκε το ανωτέρω 
έργο με Κ.Α. 2018ΕΠ31860009 και τίτλο «CI-NOVATEC, 
MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020».

6. Την αριθμ 125501/4015/13-09-2018 απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Ηπείρου με θέμα με θέμα «Συγκρότηση 
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Ομάδας Εργασίας του έργου «CI-NOVATEC, MIS 5003479, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020».

7. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου που αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμε-
τωπίσουν τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη -
μετάφραση κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακο-
λούθηση συμβάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν 
γένει συντονισμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του 
προγράμματος κ.τ.λ.), όσον αφορά την υλοποίηση του 
έργου εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου.

8. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη-
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € και θα αντιμετωπιστεί 
από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «STAFF - ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟ» του έργου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ31860009, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες για το έτος 2020, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου για την εξέλιξη του 
έργου «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
GR-IT 2014-2020» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα -
Ιταλία 2014-2020».

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
(ΩΡΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 4 240

ΣΥΝΟΛΟ 4 960

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γί-
νει με νεότερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Ι

   Αριθμ. απόφ. 788478 (10353) (4)
Συγκρότηση Γραφείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών Παιονίας στη Διεύθυνση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 56 του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση 
του Ο.Ε.Υ., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 81320+77909/
01-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/
τ.Β΄/30-12-2016).,

3. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 απόφαση 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευ-
θύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 708/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019).

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ.410/02-12-2019 εισήγηση 
του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ε. Αβραμίδη στην 
Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας «Συγκρότηση Γραφείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών Παιονίας».

5. Την αριθμ. 30/06-12-2019 ομόφωνη απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, με την οποία εγκρίνει τη συγκρότηση Γραφείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Παιονίας στη Γουμένισσα 
υπαγόμενο στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση Γραφείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών Παιονίας, με έδρα τη Γουμένισσα, το οποίο θα 
υπάγεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Το ανωτέρω Γραφείο θα ασκεί τις αρμοδιότητες του 
Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας, του Τμήματος Αδειών 
Οδήγησης, του Τμήματος Διαχείρισης Αρχείου και Υπο-
στήριξης καθώς και του Τεχνικού Τμήματος, μόνο όσον 
αφορά την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγ-
χο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και την έκδοση 
διοικητικών πράξεων που αφορούν τεχνικά στοιχεία 
αυτοκινήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 
35 και 36 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 
4302/τ.Β΄/30-12-2016).

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας ή του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 413 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μο-
νίμων υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πάτμου για το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007).

4. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Δήμου Πάτμου.

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Πάτμου, ήτοι:
• Την ανάγκη τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• Την ανάγκη άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου, πέραν 

του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• Την ανάγκη λειτουργίας του γραφείου ΟΑΕΔ στον 

Δήμο για την εξυπηρέτηση των ανέργων κατοίκων, μετά 
την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης με-
ταξύ του Δήμου Πάτμου και του ΟΑΕΔ, πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.

7. Το γεγονός ότι για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί 
πίστωση ύψους 4.000,00€ στον Κ. Α. 10.6012 προϋπο-
λογισμού εσόδων και εξόδων του οικ. έτους 2020, απο-
φασίζει:

• Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση τριών (3) μο-
νίμων υπαλλήλων των Τμημάτων των Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου, κατά το 
έτος 2020, για είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως 
και μέχρι 120 ώρες το α΄ εξάμηνο και άλλες 120 ώρες για 
το β΄ εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το νόμο απο-
ζημίωση, για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

• Η βεβαίωση κατά μήνα πραγματοποίησης των ωρών 
υπερωριακής εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων θα 
γίνεται μετά την σχετική πιστοποίηση και έγκριση του 
Δημάρχου Πάτμου.

• Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλ-
λήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6012 
προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2020.

• Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

• Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την παρ. Α. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτμος, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΝΤΕΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 1639 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-

λήλους του Δήμου Φαιστού για το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36, των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 48, του άρθρου 49 και του άρθρου 176 του
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/ 
2014 (ΦΕΚ 107 Α΄/05-05-2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τον προϋπολογισμό Δήμου Φαιστού έτους 2020, 
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ανά-
λογο κωδικό.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Φαιστού.

8. Τη με αριθμ. 12249/2019 (ΦΕΚ 4264/20-11-2019
τ. Β΄), απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκό-
ντων στον Δήμο Φαιστού.

9. Την ανάγκη τήρησης των Πρακτικών των συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

10. Την αριθμ. 88/59846/21-08-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τη Λειτουργία των 
Κοινοτήτων.

11. Την ανάγκη Γραμματειακής υποστήριξης των Κοι-
νοτήτων του Δήμου Φαιστού.

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 84 
του ν. 3852/2010, σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων του 
Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Κοινο-
τήτων του.

13. Την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Δήμου και την 1260/24-09-2019 απόφαση 
Δημάρχου, με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοι της Δι-
εύθυνσης Διοικητικών για τη γραμματειακή υποστήρι-
ξη των συμβουλίων και προέδρων των κοινοτήτων του 
Δήμου.

14. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση των οποίων 
επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, ως κατωτέρω:

Υπάλληλοι του Δήμου Φαιστού
- Δύο (2) Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. 

Φαιστού.
- Ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.
- Δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι για τη Γραμματειακή υπο-

στήριξη των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού.
15. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 

ως άνω απασχόληση, θα ανέλθει στο ποσό των 25.000,00 
ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2020, δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξά-
ντληση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

16. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικ. έτους 2020 έχει εγγραφεί το ποσό: 25.000,00 € στον 
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ΚΑ 10.6012 για αποζημίωση Πρακτικογράφων, γραμ-
ματειακή υποστήριξη κοινοτήτων και για αμοιβές Λη-
ξιάρχων, ικανό για να καλύψει την δαπάνη της ως άνω 
υπερωριακής απασχόλησης, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι
31-12-2020, ως κατωτέρω: Υπάλληλοι του Δήμου Φαι-
στού:

- Δύο (2) Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. 
Φαιστού έως (20) ώρες μηνιαίως για τον καθένα.

- Ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου έως (20) ώρες μηνιαίως.

- Δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι για τη Γραμματειακή υπο-
στήριξη των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού, έως (20) 
ώρες μηνιαίως για τον καθένα.

Οι πιστώσεις της υπερωριακής απασχόλησης για 
τους ανωτέρω υπάλληλους ανέρχονται στο ποσό των 
25.000,00 € και θα βαρύνουν τον κωδικό Κ.Α: 10.6012 
του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού, οικονομικού 
έτους 2020.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο προϊστάμενος Δ/νσης της αντί-
στοιχης οργανικής μονάδας, ο οποίος θα βεβαιώνει ενυ-
πόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κα-
ταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και 31-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μοίρες, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 8871 (7)
Υπερωρίες προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτού-

του Παστέρ για το α΄ εξάμηνο του έτους 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λει-

τουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50).

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/08-12-2014),
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/ 
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» και ισχύει.

3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-

κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 
όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119/08-07-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Την αριθμ. 86107/30-05-2019 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/
11-06-2019).

6. Την αριθμ. 3788/19-06-2019 απόφαση της 7ης συ-
νεδριάσεως (19-06-2019) του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα 
[Α.Δ.Α.: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6Τ- Ψ7Χ].

7. Την αριθμ. 3789/19-06-2019 απόφαση του Δ.Σ., με 
θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας 
από το Διοικητικό Συμβούλιο» [Α.Δ.Α.: 6ΗΔ246ΨΧ6Τ-5ΙΙ].

8. Την αριθμ. 3791/19-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. 
με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή» (ΦΕΚ Β΄ 2911/
12-07-2019).

9. Την αριθμ. 6389/02-10-2019 απόφαση του Δ.Σ., με 
θέμα «Ανανέωση θητείας Αναπλ. Γενικής Διευθύντριας 
για τρεις (3) μήνες» [Α.Δ.Α.: 6ΧΛΑ46ΨΧ6Τ-6ΥΨ].

10. Την αριθμ. 8416/05-12-2019 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης του Τμήματος Διοίκησης.

11. Την αριθμ. 8664/11-12-2019 εισήγηση της Αναπλη-
ρώτριας Γενικής Διευθύντριας.

12. Το A4 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 12ης/
16.12.2019 Συνεδριάσεως του Δ.Σ., αποφασίζει και κα-
θιερώνει απογευματινή υπερωριακή απασχόληση του 
Α΄ εξαμήνου του έτους 2020 για τους υπαλλήλους του 
ΕΙΠ, έως 120 ώρες ανά υπάλληλο, για 26 ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου και 9 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου υπαλλήλους.

Το σύνολο των ωρών ανέρχεται σε 2.880, ενώ η συνο-
λική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 14.064,30 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ

για δεκατρείς (13) ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου κλάδων ΔΕ/ΠΕ Διοικητικού 
ή και Οικονομικού

900

για έξι (6) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου κλάδου ΠΕ / TE Διοικητικού ή και 
Οικονομικού

400

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδου ΔΕ Φύλακα 120

για επτά (7) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδων YE/ΔΕ Τεχνικών 680

για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου κλάδων ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής 140

για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδων YE/ΔΕ Καθαριστριών 220
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για τρεις (3) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδου ΠΕ Τεχνικών Εργαστηρίου 300

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου κλάδου ΤΕ Τεχνικών Εργαστηρί-
ου/ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων

120

Αιτιολόγηση:
α. φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκατα-

στάσεων του Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ, λόγω της φύσης του αντικειμέ-
νου και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του,

β. υποστήριξη λειτουργίας του Αμφιθεάτρου για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς, διενέργεια συνεδρίων/σεμιναρίων/
εκδηλώσεων,

γ. συνεχής λειτουργία του Διαγνωστικού Τμήματος και 
των εργαστηρίων αναφοράς κατά την εκδήλωση κρίσε-
ων επιδημίας ή πανδημίας, τόσο για την εργαστηριακή 
επιδημιολογική επιτήρηση των επιδημιών, όσο και για 
την επείγουσα ανίχνευση των ιών σε κλινικά δείγματα 
ασθενών νοσοκομείων,

δ. υποστήριξη των λοιπών εκπαιδευτικών, επιστημο-
νικών δραστηριοτήτων και δράσεων προώθησης και 
ανάπτυξης του Ινστιτούτου.

Το κόστος της εν λόγω δαπάνης δύναται να καλυφθεί 
από ίδια έσοδα, το πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια», κα-
θώς και από έσοδα συμβολαίων με τρίτους, οικονομικού 
έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. 3/7652 (8)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και 

απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 

ημέρες και νύκτες για το προσωπικό με σχέση ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του 

Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύ-

ρος Λούης», έτους 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
(Συνεδρίαση 4/28-11-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12,15 και 16 του ν. 1646/ 

1986 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Μέτρα πρόληψης και καταστολής 
της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 της αριθμ. 999/
15-01-1988 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»» 
(ΦΕΚ 37 Β΄).

3. Την απόφαση της αριθμ. 4ης/28-11-2019 Συνεδρία-
σης του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α., θέμα 4.5 «έγκριση του προϋπο-
λογισμού υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού 
του Ο.Α.Κ.Α. για το έτος 2020».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μισθολογίου - βαθμολογίου, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015», όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, μετά και την 
αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού με τις διατάξεις του 
άρθρου 176 του ν. 4261/2014.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015), με τις οποίες καθορίζονται η δια-
δικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και το ύψος αμοιβής 
αυτής κατά περίπτωση.

6. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.: Αριθμ. 2/78400/0022 
14-11-2011 «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226 τ. Α΄)», αριθμ. 2/85127/0022/22-11-2012 
«κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» και αριθμ. 
πρωτ. 2/41786/022/20-05-2014 «Κοινοποίηση διατάξε-
ων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».

7. Τις αυξημένες ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α. σε προσωπικό, 
για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του εγκα-
ταστάσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 227.280,00 € ευρώ, 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Κ.Α. για το έτος 
2020, κωδικός λογιστικού 60-00 «Τακτικές αποδοχές, 
Αμοιβές προσωπικού», αποφασίζει:

Α. Καθορίζεται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), με τις 
οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 
έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. 
καθώς και το ύψος αμοιβής αυτής, όπως ισχύει, η έως 
31-12-2020 πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλη-
σης μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, για 
εβδομήντα πέντε (75) υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Ο.Α.Κ.Α.

Η δαπάνη ύψους 90.000,00 € ευρώ, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ο.Α.Κ.Α.

α/α ΑΤΟΜΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
(σύνολο ωρών /μήνα)

1 75 1.500
Β. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-

θρου 20 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) με τις 
οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 
έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. 
καθώς και το ύψος αμοιβής αυτής, όπως ισχύει, και μέχρι 
16 ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, η απασχόληση έως 
31-12-2020, κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες και 
κατά τις νυχτερινές ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, για τους υπαλλήλους του Ο.Α.Κ.Α, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
ως εξής:
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α/α ΑΤΟΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ -/μήνα) -

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
(σύνολο ωρών

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 
(σύνολο 

ωρών/μήνα)

1 50 800 -

2 45 - 720

Η δαπάνη, ύψους 137.280,00 € ευρώ, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ο.Α.Κ.Α. Το προσωπικό που θα απα-
σχοληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω ανήκει στις ακό-
λουθες κατηγορίες και κλάδους: ΠΕ Διοικητικού - Οι-
κονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ 
Γεωπονίας, ΠΕ Φαρμακευτικής , ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ 
Χημικών, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ Γεωλόγων, TE Διοι-
κητικού - Λογιστικού, TE Τεχνολογικών Εφαρμογών, TE 
Φυσικοθεραπείας, TE Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Διοικη-
τικού - Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικού, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Βι-
ολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Κηπουρών, ΔΕ Ανθοκομίας,

ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Προ-
σωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών και ΥΕ Εργατών 
Πρασίνου. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του 
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανά-
γκες του νομικού προσώπου , με ευθύνη και απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και των 
αρμοδίων προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του 
Ο.Α.Κ.Α. θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο 
εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς και ο υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματο-
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ   

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