
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ύψους ποσού για τις πα-
ροχές και τη χορήγηση - σύνδεση συσκευών κινη-
τής τηλεφωνίας, έτους 2020, για τις ανάγκες του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 

2 Μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «VOUCHER 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», του 
αδειοδοτημένου φορέα «VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ O.E.», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» και αλλαγή διακριτικού 
τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκροτεί την ομάδα ερ-
γασίας του προγράμματος: «PATH - Promoting Area 
Attractiveness through Hiking and Introducing 
a Diff erent Touristic Approach, Ενίσχυση της ελ-
κυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής μέσω 
της προώθησης του πεζοπορικού - εναλλακτικού 
τουρισμού και της εισαγωγής μιας νέας τουριστι-
κής προσέγγισης» του διακρατικού προγράμματος 
Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020.

4 Απογευματινή υπερωριακή απασχόληση προσω-
πικού προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020 
στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

5 Υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανο-
νικού ωραρίου μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών 
ληξιαρχείου, καθαριότητας, ύδρευσης και τεχνι-
κών έργων καθώς και των Ειδικών Συνεργατών 
Δημάρχου του Δήμου Κέας.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απογευμα-
τινής και για Κυριακές - Εξαιρέσιμες για τη Ληξίαρχο 
του Δήμου Λαρισαίων για το Α΄ εξάμηνο έτους 2020.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-
λήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριά-
σεων του δημοτικού συμβουλίου - οικονομικής 
επιτροπής - επιτροπής ποιότητας ζωής για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2020.

8 Ανάθεση της διαχείρισης των υποθέσεων που 
αφορούν σε αιτήσεις επιδόματος γέννησης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.2744/2019/0001120/ 
30-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 638/τ.Β΄/27.02.2020. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΣΤ5/Φ. 085/2420102001/ΑΣ 1097 (1)
Καθορισμός ανώτατου ύψους ποσού για τις πα-

ροχές και τη χορήγηση - σύνδεση συσκευών κι-

νητής τηλεφωνίας, έτους 2020, για τις ανάγκες 

του Υπουργείου Εξωτερικών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυ-

ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση 
ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι-
κών”» (Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 43 παρ. 3 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις (Α΄110)».

4. Το π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε τη χρήση εκατόν δεκαπέντε (115) συν-
δέσεων-συσκευών κινητής τηλεφωνίας για τις λειτουργι-
κές ανάγκες της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών για το οικονομικό 
έτος 2020, ως ακολούθως:

α) Δώδεκα (12) συνδέσεις χωρίς όριο με απεριόρι-
στη χρήση INTERNET, εκ των οποίων πέντε (5) στους 
επικεφαλής των Διπλωματικών Γραφείων Πρωθυπουργού, 
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών, μία (1) 
στον Γενικό Γραμματέα, μία (1) στον Γενικό Γραμμα-
τέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, 
μία (1) στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, 
Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων και μία (1) στον 
Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και τρεις (3) για 
χρήση μόνο INTERNET,

β) οκτώ (8) συνδέσεις με όριο έως 300 ευρώ μηνιαίως, 
εκ των οποίων τέσσερις (4) στους Διευθυντές/Προϊστα-
μένους των Διπλωματικών Γραφείων Προεδρίας της Δη-
μοκρατίας, Πρωθυπουργού, Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού, δύο (2) στους Προϊσταμένους/Διευθυντές της 
Υπηρεσίας Ενημέρωσης και της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, 
μία (1) σε στέλεχος του Διπλωματικού Γραφείου Υπουρ-
γού και μία (1) σε στέλεχος του Διπλωματικού Γραφείου 
Αναπληρωτή Υπουργού,

γ) δεκαεπτά (17) συνδέσεις με όριο έως 200 ευρώ μη-
νιαίως, εκ των οποίων δύο (2) στους Διευθυντές/Προϊ-
σταμένους των Διπλωματικών Γραφείων Υφυπουργών, 
έξι (6) στους Α’, Β’, Γ, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Γενικούς Διευθυντές, μία 
(1) στον Διευθυντή της Γενικής Επιθεώρησης, μία (1) στον 
Προϊστάμενο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, δύο 
(2) στους επικεφαλής και δύο (2) σε στελέχη των Γρα-
φείων των Γενικών Γραμματέων Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Δημόσιας Διπλωματίας, 
Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων, μία (1) στον 
επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνι-
σμού και δύο (2) για χρήση από το προσωπικό ασφαλείας 
στο εξωτερικό,

δ) σαράντα επτά (47) συνδέσεις με όριο έως 100 ευρώ 
μηνιαίως, εκ των οποίων τριάντα οκτώ (38) στους Διευθυ-
ντές/Προϊσταμένους των Διευθύνσεων/Υπηρεσιών της 
Κεντρικής και των περιφερειακών Υπηρεσιών ως εξής: 
Α1, Α2, A3, A4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Β2, 
Β3, Β4, Β5, Β7, Β8, Π, Γ4, Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2 
Διευθύνσεις, ΕΝΥ, ΕΝΥ ΔΔΔ, ΕΝΥ ΕΕ, Υπηρεσία Διεθνών 
Σχέσεων, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μονάδα 
Διαχείρισης Κρίσεων, Υ.Π.Υ. Θράκης, Τεχνική Υπηρεσία, 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βό-
ρειας Ελλάδας, τρεις (3) σε στελέχη του Διπλωματικού 
Γραφείου Υπουργού, δύο (2) σε στελέχη της Υπηρεσίας 
Ενημέρωσης, δύο (2) σε στελέχη της Διεύθυνσης Εθιμο-
τυπίας, μία (1) στο Γραφείο Ειδικού Εκπροσώπου Π/θ και 
Συντονιστή Διοργάνωσης Προγράμματος Έτους Γλώσ-

σας και Λογοτεχνίας Ελλάδας-Ρωσίας και μία (1) στον 
Ειδικό Απεσταλμένο για τη Λιβύη,

ε) τριάντα (30) συνδέσεις με όριο έως 80 ευρώ μηνιαί-
ως, εκ των οποίων μία (1) στο Διευθυντή της Διπλωματι-
κής Ακαδημίας, μία (1) στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 
Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, μία (1) σε στέλεχος 
του Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού, τέσσερις 
(4) σε στελέχη του Διπλωματικού Γραφείου Υπουργού, 
δύο (2) σε στελέχη του Διπλωματικού Γραφείου Ανα-
πληρωτή Υπουργού, δύο (2) σε στελέχη του Γραφείου 
Γενικού Γραμματέα, επτά (7) σε στελέχη της Διεύθυνσης 
Εθιμοτυπίας, έξι (6) σε στελέχη της Υπηρεσίας Ενημέρω-
σης, μία (1) σε στέλεχος της Α12 Διεύθυνσης, μία (1) σε 
στέλεχος της ΣΤ2 Διεύθυνσης/Υπηρεσία παρακολούθη-
σης/ανάρτησης ιστοσελίδας, μία (1) στον Προϊστάμενο 
της Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας, δύο (2) σε στελέχη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και μία (1) σε στέλεχος του Γραφείου 
Ασφαλείας.

στ) μία (1) σύνδεση με όριο έως 1.000 ευρώ μηνιαίως 
για την Υπηρεσία Ενημέρωσης (Υπηρεσία WEB SMS).

Οι ως άνω συνδέσεις, κατόπιν έγκρισης της κυρίας ΣΤ’ 
Γενικής Διευθύντριας Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνω-
σης και Οικονομικής Διαχείρισης, θα ενεργοποιούνται, 
ανακαλούνται και κατανέμονται προς χρήση για την κά-
λυψη υπηρεσιακών αναγκών, αναλόγως της αναγκαιό-
τητας, της θέσης και του βαθμού του χρήστη.

Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη κινητής τηλεφωνίας των 
Προϊσταμένων/ Επικεφαλής εκατόν τριάντα (130) Αρχών 
μας στο εξωτερικό για το οικονομικό έτος 2020. Το ύψος 
του ορίου κάθε Αρχής εξαρτάται από το κόστος διαβί-
ωσης κάθε χώρας, την ιδιαιτερότητα και τη φύση της 
αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών, που επιβάλλει 
την ανάγκη και ταχεία επικοινωνία, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020 

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. Κ1/25323 (2)
Μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-

σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «VOUCHER 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», 

του αδειοδοτημένου φορέα «VOUCHER ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», στο φυσικό πρόσωπο με 

την επωνυμία «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» και αλ-

λαγή διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
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Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τη με αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αρ. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019), «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», άρθ. 
4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019), «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθ. 6, παρ. 2.

8. Τη με αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/02-08-2019) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

9. Την υπ’ αριθ. K1/164220/21-10-2019 (ΦΕΚ 3942/Β’/ 
25-10-2019) άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέ-
δου Ένα με διακριτικό τίτλο «VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κωδικό 191164220, 
που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΑΥΓΟΥΣ-
ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.»

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. K1/12528/29-01-2020 αίτηση με-
ταβίβασης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., του αδειοδοτημένου 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «VOUCHER ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» και του φυσικού προσώπου «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

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

Τη μεταβίβαση της υπ’ K1/164220/21-10-2019 (ΦΕΚ 
3942/Β’/25-10-2019) άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «VOUCHER ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» με κωδικό 
191164220 και δομή στη διεύθυνση ΚΥΠΡΟΥ 18, 56224, 
ΕΥΟΣΜΟΣ, δυναμικότητας 69 ατόμων ανά ώρα, με πρό-
σβαση ΑμεΑ., από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 

«VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΑΥΓΟΥΣ-
ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», στο φυσικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». Την αλλαγή 
του διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ. σε «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ -ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

    Αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/60021/582 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 

2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Πε-

ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκροτεί την 

ομάδα εργασίας του προγράμματος: «PATH - 

Promoting Area Attractiveness through Hiking 

and Introducing a Different Touristic Approach, 

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής 

περιοχής μέσω της προώθησης του πεζοπορι-

κού - εναλλακτικού τουρισμού και της εισαγωγής 

μιας νέας τουριστικής προσέγγισης» του διακρα-

τικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 

2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 282, παρ. 1. 
(ΦΕΚ 87/A/07-07-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’).

3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
[υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016], όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/ 
12-01-2017) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. 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/A’/09-09-1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/9-2-2007) και 6, 7 παρ.1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/τ.Α΄/15-3-2010).
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8. Τις υπ’ αριθ. οικ. 2/41768/0022/20-5-2014 και οικ. 2/ 
78400/0022/14-11-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Οι-
κονομικών (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ και 4574Η-8ΜΘ).

9. Την υπ’ αριθμ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ 1099/Β’/19-04-2016) 
κοινή υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και  
Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

10. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 (ΑΔΑ: 69ΤΡ7Λ6-ΗΗΤ) από-
φαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με 
θέμα «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης εγκεκριμέ-
νων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα 
πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 
2014-2020 (1η Πρόσκληση)».

11. Την υπ’ αριθμ. 105789/517/3-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-
6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με 
θέμα: «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων 
έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg 
V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Έργου PATH.

12. Τον φάκελο, του σε εξέλιξη συγχρηματοδοτού-
μενου έργου «PATH - Promoting Area Attractiveness 
through Hiking and Introducing a Different Touristic 
Approach, Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνο-
ριακής περιοχής μέσω της προώθησης του πεζοπορι-
κού- εναλλακτικού τουρισμού και της εισαγωγής μιας 
νέας τουριστικής προσέγγισης».

13. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας που αποτελούν την ομάδα έργου με την 
ανωτέρω απόφαση, για να αντιμετωπίσουν τις αυξημέ-
νες υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση και υλοποίηση 
φυσικού αντικειμένου, οικονομική διαχείριση, σύνταξη 
αναφορών προόδου, εν γένει συντονισμό και οργάνω-
ση δραστηριοτήτων του έργου κ.τ.λ.) όσον αφορά την 
υλοποίησή του, εργάζονται και πέραν του κανονικού 
ωραρίου.

14. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισμό ποσό 8.500 ευρώ (η υπ’αριθμ. 1254 του αριθμ.
πρωτ. 17/02/2020 ΑΔΑ: ΨΧΙΚ7Λ6-Ε13, απόφαση ανάλη-
ψη δέσμευσης πίστωσης) στον ΚΑΕ 02.01.071.9919.1288, 
για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης αμοιβών κατηγορίας 
«Staff -προσωπικό», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε την αμειβόμενη υπερω-
ριακή απογευματινή εργασία δύο (2) ατόμων προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του 
έργου «PATH - Promoting Area Attractiveness through 
Hiking and Introducing a Different Touristic Approach, 
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιο-
χής μέσω της προώθησης του πεζοπορικού - εναλλακτι-
κού τουρισμού και της εισαγωγής μιας νέας τουριστικής 
προσέγγισης» του διακρατικού προγράμματος Interreg 
Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020, για την ομάδα έργου, σύμ-
φωνα με το (11) σχετικό. Η μέγιστη υπερωριακή εργασία 
που δύναται να πραγματοποιηθεί από κάθε υπάλληλο 
ανέρχεται έως διακόσιες σαράντα (240) ώρες απογευ-
ματινές για το έτος 2020 (με όριο τις εκατόν είκοσι (120) 
ανά εξάμηνο).

Η συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απα-
σχόλησης θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υπηρετούν οι υπάλληλοι 
που συγκροτούν την ομάδα έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 53842/12877  (4)
Απογευματινή υπερωριακή απασχόληση προσω-

πικού προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Έχοντας υπόψη: 
1 Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Το π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α΄) «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 123877/2005 (ΦΕΚ 775 Β΄) απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων με την οποία ότι η διάρκεια των 
εργασιών Δακοκτονίας ορίζεται από 1 Μαρτίου μέχρι 
31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

4. Το άρθρο 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) σύμ-
φωνα με το οποίο οι γεωπόνοι που ασχολούνται με το 
πρόγραμμα Δακοκτονίας, υποχρεούνται να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και πέραν του κανονικού ωραρίου ή τις 
Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται 
από υπηρεσιακές ανάγκες. 

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 35080/8265/7-2-2020 απόφαση Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου για τον ορισμό προσωπικού 
προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020 στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Αρκαδίας. 

7. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020. 
8. Την εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € στον 

Ε.Φ. 01.295, ΚΑΕ 0511.0001 της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας. 

9. Την υπ’ αριθμ. 640/283/2-1-2020 απόφαση της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για Δέσμευση Πίστωσης, 
αποφασίζουμε: 

1. Κρίνουμε απαραίτητη και ορίζουμε την καθιέρωση 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για τον 
Διευθυντή Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακοκτονίας, τον 
λογιστή Δακοκτονίας και τον γραμματέα Δακοκτονίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, ως ακολούθως: 
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α) Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας και την αναπληρώ-
τριά του, μέχρι 240 ώρες για απογευματινή εργασία. 

β) Για τους Επόπτες Δακοκτονίας και τους αναπληρω-
τές τους, μέχρι 240 ώρες για απογευματινή εργασία για 
τον καθένα. 

γ) Για τον Λογιστή Δακοκτονίας και τον αναπληρωτή 
του, μέχρι 200 ώρες για απογευματινή εργασία. 

δ) Για τον Γραμματέα Δακοκτονίας και τον αναπληρωτή 
του, μέχρι 80 ώρες για απογευματινή εργασία. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/ 
2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), ο αριθμός ωρών απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας με αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το πρώ-
το εξάμηνο και εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο 
κατά το δεύτερο εξάμηνο. 

2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδί-
ας, θα καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής 
απασχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά 
μήνα για τον κάθε υπάλληλο, ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας. 

3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά-
δας, μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως 22ας 
ώρας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγ-
χο της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας. 

4 Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ-
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020, βάσει 
κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχουν εγ-
γραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2020 
και αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των 
Περιφερειών και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0511.0001 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας). 

5. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες 
(10.000,00€) ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Τρίπολη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 41 (5)
Υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανο-

νικού ωραρίου μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών 

ληξιαρχείου, καθαριότητας, ύδρευσης και τεχνι-

κών έργων καθώς και των Ειδικών Συνεργατών 

Δημάρχου του Δήμου Κέας.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα στοιχεία που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν. 3205/2003 (άρθρο 12 παρ.10 ν. 2503/1997, Εγκ. Υπ. 
Οικονομικών 2022941/0022/1998) και 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/

16-12-2015), «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Τις διατάξεις του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/76 τ.Α΄) «Περί 
ληξιαρχικών Πράξεων».

5. Την υπ’ αριθμ. 56013/10-10-2019 (ΦΕΚ 3914/Β’/ 
25.10.2019) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Ληξιάρχου 
στον Δήμο Κέας Ν. Κυκλάδων».

6. Την υπ΄ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Κέας.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 5015/ 
Β’/12.11.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης για την υπάλληλο του Ληξιαρχείου δεδομένου ότι 
τα καθήκοντα αυτού εντάσσονται στα έκτακτα και απρό-
βλεπτα που έχουν να κάνουν με τη τέλεση πολιτικών 
γάμων και με την καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων 
θανάτου κατά τις απογευματινές ώρες και την έκδοση 
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επεί-
γοντα χαρακτήρα.

10. Λόγω της φύσης των καθηκόντων και του αυξημέ-
νου όγκου εργασίας των Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου, 
οι οποίες δεν περιορίζονται στο σύνηθες ωράριο,

11. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου των απορ-
ριμμάτων και των χιλιομετρικών αποστάσεων των δια-
δρομών αποκομιδής απορριμμάτων, για την αποκομιδή 
των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης που ο Δήμος 
διενεργεί, είναι απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση 
των εργατών που απασχολούνται σ’ αυτόν τον τομέα, 
προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση 
αυτού του έργου.

12. Λόγω των αυξημένων αναγκών για συνεχή επιτή-
ρηση και επίβλεψη των δικτύων ύδρευσης, καθώς και 
της αυξημένης ανάγκης για την κάλυψη των έκτακτων 
ζημιών, που εμφανίζονται λόγω της μεγάλης κατανάλω-
σης και παρατεταμένης λειτουργίας των δικτύων ύδρευ-
σης και αποχέτευσης, είναι απαραίτητη η υπερωριακή 
απασχόληση των εργατών που απασχολούνται με το 
αντικείμενο.

13. Τον ψηφισμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2020 του Δήμου Κέας, στον οποίο έχει προβλεφθεί η 
δαπάνη για υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέραν του 
κανονικού ωραρίου ύψους 11.888,52 ευρώ η οποία 
βαρύνει τους Κ.Α. 00.6032, 10.6012, 20.6012,20.6022, 
25.6012, 30.6022, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
των μονίμων υπαλλήλων υπηρεσιών, ληξιαρχείου, κα-
θαριότητας, ύδρευσης και τεχνικών έργων του Δήμου 
Κέας καθώς και των Ειδικών Συνεργατών της Δημάρχου 
ως εξής:
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ΕΙΔΙΚΟI 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕ 2 240 240

ΣΥΝΟΛΟ 2 240 240

ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ

ΠΕ 1  120 120

ΣΥΝΟΛΟ 1 120 120

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤ. 

ΥΠΑΛ. ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/

ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΔΕ 1  120 120

YE 1 120 120

ΣΥΝΟΛΟ 2 240 240

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤ. 

ΥΠΑΛ. ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΕ 1 120 120

ΥΕ 1 120 120

ΣΥΝΟΛΟ 2 240 240

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤ. 

ΥΠΑΛ. ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΕ 1 120  120

ΣΥΝΟΛΟ 1 120 120

Ο αριθμός δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων, θα 
γίνεται με σχετική πιστοποίηση των Προϊσταμένων των 
τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Δι-
οικητικών Υπηρεσιών και της Δημάρχου.

Στον ψηφισμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2020 του Δήμου Κέας έχει προληφθεί δαπάνη για υπερω-
ριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, 
ύψους 11.888,52 ευρώ η οποία βαρύνει του Κ.Α. 00.6032, 
10.6012, 20. 6012, 20.6022, 25.6012, 30.6022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιουλίδα Κέας, 18 Φεβρουαρίου 2020

Η Δήμαρχος

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

    Αριθμ. απόφ: 1076 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απογευμα-
τινής και για Κυριακές - Εξαιρέσιμες για τη Ληξίαρχο 
του Δήμου Λαρισαίων για το Α΄ εξάμηνο έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7-6-2010 τ.Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τη με αρ. 35/9-1-2020 απόφαση Δημάρχου περί ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου 
Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτόν εξουσιοδότησης προς 
υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 

του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176).
5. Το με αρ. Πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ Β΄3911).

7. Την υπ΄αριθμ. 9127/24-2-2020 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2020, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση απογευμα-
τινή και για Κυριακές-Εξαιρέσιμες για τη λειτουργία του 
ληξιαρχείου του Δήμου μας κατά το Α΄ εξάμηνο έτους 
2020, σε μία (1) υπάλληλο με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού.

Τα όρια των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για 
την υπάλληλο για το Α΄ εξάμηνο είναι έως 120 ώρες για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία και έως 96 ώρες 
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 10.6022.20001 και 10.6052.20006 για το ποσό των 
3.750,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 1077 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-
λήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριά-
σεων του δημοτικού συμβουλίου - οικονομικής 
επιτροπής - επιτροπής ποιότητας ζωής για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7-6-2010 τ.Α΄).
2. Τη με αρ. 35/9-1-2020 απόφαση Δημάρχου περί ανά-

θεσης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου 
Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτόν εξουσιοδότησης προς 
υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του ν. 3584/ 
2007.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176).

5. Το με αρ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών.
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6. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ Β΄3911).

7. Την υπ΄αριθμ. 9125/24-02-2020 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2020, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για την τή-
ρηση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, των 
πρακτικών της οικονομικής επιτροπής, και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής σε έναν (1) υπάλληλο (μόνιμο ή ΙΔΑΧ) 
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020. Τα όρια των ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο για το Α΄ εξά-
μηνο είναι έως 120 ώρες για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, έως 96 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις 
νυκτερινές ώρες και έως 96 ώρες για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 10.6012.20001, 10.6051.20006, 10.6022.20001 και 
10.6052.20006 για το συνολικό ποσό των 8.250,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Με εντολή Δημάρχου
O Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1617/3/27-2-2020 (8)
Ανάθεση της διαχείρισης των υποθέσεων που 

αφορούν σε αιτήσεις επιδόματος γέννησης.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α’/2018) και 

ειδικότερα των άρθρων 14 και 32 παρ.5.
2. Τις διατάξεις του ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α’/3-2-2020) 

«Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις».
3. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 3198/Δ1/8042/ 

18-5-2018 (ΦΕΚ 292/Υ.Ο.Δ.Δ/22-5-2018) της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθμ. 63727/Δ1/21818 (ΦΕΚ 763/ 
Υ.Ο.Δ.Δ/19-12-2018) απόφαση της, και τις αριθμ. Δ1/
οικ.47794/15648 (ΦΕΚ 888/Υ.Ο.Δ.Δ/25-10-2019) και 

Δ1/Οικ.57401/18633 (ΦΕΚ 1052/Υ.Ο.Δ.Δ./11-12-2019 
και ΦΕΚ 1119/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2019) αποφάσεις της Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Το αρ. εμπ. πρωτ. 84/Ζ2/26-2-2020 εισηγητικό ση-
μείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ορ-
γάνωσης - Τμήμα Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ.

5. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εκ-
παίδευσης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών,

6. Τις γνώμες του Προέδρου-Διοικητή και των μελών 
του Δ.Σ. 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει ομόφωνα:

με τη σύμφωνη γνώμη του κυβερνητικού επιτρόπου 
στον ΟΠΕΚΑ την ανάθεση της διαχείρισης των υποθέ-
σεων που αφορούν σε αιτήσεις επιδόματος γέννησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 5 του 
ν. 4520/2018, ως εξής:

α) για αιτήσεις επιδόματος γέννησης, των Νήσων - Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας και Κέρκυρας, της Πε-
ριφέρειας Ιονίων Νήσων, από την Κεντρική Υπηρεσία του 
ΟΠΕΚΑ (Αθήνα), στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ 
Ηπείρου (έδρα Ιωάννινα) και

β) των αντίστοιχων υποθέσεων των Νήσων - Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, της ίδιας, 
ως άνω, Περιφέρειας, από την Κεντρική Υπηρεσία του 
ΟΠΕΚΑ (Αθήνα), στην Περιφερειακή Δ/νση ΟΠΕΚΑ Δυ-
τικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

  ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στη Φ.2744/2019/0001120/30-01-2020 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 638/τ.Β΄/27.02.2020, 
στη σελίδα 7121, στη β΄ στήλη, στον 7ο στίχο, εκ των 
άνω, διορθώνεται: 

Το εσφαλμένο: 
«(πατρώνυμο) ΧΑΣΙΣ», 
στο ορθό: 
«(πατρώνυμο) ΧΑΖΙΣ». 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    
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*02009662103200008*

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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