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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης,
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
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Έγκριση υπερωριών Α΄ εξαμήνου 2020 της
Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) με δ.τ.
«ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Μεταφορά οργανικής θέσης από την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» του Γενικού
Νοσοκομείου Μεσσηνίας στην αποκεντρωμένη
οργανική μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» του Γενικού
Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ», και το αντίστροφο, λόγω μετάθεσης.
Τροποποίηση της 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208 Β΄)
υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Παράταση των
Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ.) των ετών 2011, 2012,
2013, 2014 και 2015», ως προς το χρόνο ισχύος
της παρ. 2.
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών.

4

Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2020.

5

Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/οικ.21299/
06-06-2019 (ΦΕΚ 2204/τ.Β΄/08-06-2019, Α.Δ.Α.:
6Ι3Η465ΧΘΨ-Β1Β) απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Απόφαση
κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./90/23053/18-09-2019
(ΦΕΚ 3750/τ.Β΄/2019, Α.Δ.Α.: 7ΜΑΦ465ΧΘΨ-ΨΞΡ)
σχετική απόφαση.
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Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
του έτους 2020, υπαλλήλων του Δήμου Βόλου
που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου.

Αρ. Φύλλου 4846

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2α/οικ.87224
(1)
Μεταφορά οργανικής θέσης από την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» του
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», και το αντίστροφο, λόγω μετάθεσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης
της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή, αντίστοιχα, και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 140 Α΄),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
2. Την αριθμ. 54713/18-07-2019 (ΦΕΚ 3105 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.95428/07-12-2018 «Παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α΄)» εγκύκλιο
του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υπουργού Υγείας.
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4. Την αριθμ. Y4α/39171/10-04-2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας» (ΦΕΚ 1256 Β΄), όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Y4α/οικ. 123890/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Κυπαρισσίας» (ΦΕΚ 3499 Β΄).
6. Την αριθμ. Υ4α/οικ.39188/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Μελισσίων “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ”» (ΦΕΚ 1252 Β΄), όπως
ισχύει.
7. Την αριθμ. Y4α/οικ. 123909/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” και του
Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ”»
(ΦΕΚ 3499 Β΄).
8. Την αριθμ. 22378/15-04-2019 εισήγηση της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 6/29-03-2019
τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Aττικής «ΣΙΣΝΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» (θέμα 23ο).
10. Την από 23-08-2018 αίτηση του ιατρού Σταύρου
Αδαμόπουλου.
11. Το από 24-09-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
του Υπουργείου Υγείας.
10. Το αριθμ. Β1α/οικ.72452/14-10-2019 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού των Φορέων, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης του κλάδου
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής από την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα
«ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας,
όπως αυτή προβλέπεται στην περ. Α της παρ. 2 του
άρθρου 14 της αριθμ. Υ4α/39171/10-04-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1256 Β΄), όπως ισχύει, στην
αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και την προσθήκη αυτής στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές προβλέπονται στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 της αριθμ.
Υ4α/οικ.39188/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1252 Β΄), προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάθεση
του ιατρού που κατέχει τη θέση.
2. Τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του
κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας από την οργανική μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», όπως αυτή
προβλέπεται στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 της
αριθμ. Υ4α/οικ.39188/10-04-2012 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1252 Β΄), όπως ισχύει, στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» του Γενικού
Νοσοκομείου Μεσσηνίας και την προσθήκη αυτής στις
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θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές προβλέπονται στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 της αριθμ.
Υ4α/39171/10-04-2012 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1256 Β΄), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/86256
(2)
Τροποποίηση της 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208 Β΄)
υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Παράταση των
Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και
Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ.) των ετών 2011,
2012, 2013, 2014 και 2015», ως προς το χρόνο
ισχύος της παρ. 2.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4482/2017
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/25-07-2017) «Νέο Ρυθμιστικό πλαίσιο για
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του ν. 4472/2017
(ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 36 του ν. 4238/2014
(ΦΕΚ 38 Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4, του ν. 3868/2010
(ΦΕΚ 129 Α΄) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως
αυτός ισχύει σήμερα, ιδίως δε αυτές της παρ. 7 του άρθρου 6 και της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης στ)
του άρθρου 3.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017
(ΦΕΚ 148 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»,
όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
10. Τις διατάξεις της αριθμ. 54713/2019(ΦΕΚ 3105 Β΄)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας,
Βασίλειο Κοντοζαμάνη».
11. Τις διατάξεις της αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
12. Τις διατάξεις της αριθμ. 6588/2011 (ΦΕΚ 1650 Β΄)
απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον τακτικό
προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013».
13. Τις διατάξεις της αριθμ. 3567/2012 (ΦΕΚ 1585 Β΄)
απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
τις λοιπές πηγές».
14. Τις διατάξεις της αριθμ. 6311/2014 (ΦΕΚ 390 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από
τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
15. Τις διατάξεις της αριθμ. 5804/2014 (ΦΕΚ 3261 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις
2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις
λοιπές πηγές».
16. Τις διατάξεις της αριθμ. 6484/2014 (ΦΕΚ 3693 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.),
έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών - Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,
2011 και 2013».
17. Τις διατάξεις της αριθμ. 3349/2015 (ΦΕΚ 1992 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)
του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών,
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Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών
2011 και 2012».
18. Τις διατάξεις της αριθμ. 5108/2015 (ΦΕΚ 3008 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)
του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών
2011, 2012, 2013 και 2014».
19. Τις διατάξεις της αριθμ. 3215/7-6-2016
(ΦΕΚ 1767 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Νέα
παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014».
20. Τις διατάξεις της αριθμ. 4658/2016 (ΦΕΚ 2937 Β΄)
απόφασης των Υπουργών Υγείας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευομένων φορέων υγείας για το
έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότηση
του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές».
21. Τις διατάξεις της αριθμ. 5957/2016 (ΦΕΚ 4221 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Εκ νέου παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών
Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014».
22. Τις διατάξεις της αριθμ. 2203/2017 (ΦΕΚ 1926 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Καθορισμός
των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.
για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και
λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το
δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει
την 31η Μαΐου 2018», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
23. Τις διατάξεις της αριθμ. 4525/15-11-2017
(ΦΕΚ 4208 Β΄) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013,
2014 και 2015»
24. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ2γ/οικ.39525/
27-5-2019 (ΦΕΚ 2027 Β΄) υπουργικής απόφασης, με
θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 4525/15-11-2017
(ΦΕΚ 4208 Β΄) υπουργικής απόφασης, με θέμα: “Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013,
2014 και 2015”», ως προς το χρόνο ισχύος της παρ. 2.
25. Την αριθμ 1468/2018 υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2433 Β΄).
26. Το με αριθμ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 132/22-01-2018 απόσπασμα
πρακτικού της με αριθμ. 1/5-1-2018 συνεδρίασης της
Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας «Θέμα 1ο:
Συγκρότηση σε Σώμα».
27. Την αριθμ Γ4β/Γ.Π.63742/14-12-2017 απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
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«Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)»
(ΦΕΚ 683 Υ.Ο.Δ.Δ.), καθώς και το ΦΕΚ 56/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2018
και το ΦΕΚ 60/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2018.
28. Το αριθμ. 3666/5-12-2019 και 3667/5-12-2019 έγγραφα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
29. Την αριθμ. Β1α/οικ.86850/10-12-2019 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παρ. 2 του άρθρου μόνου, της
αριθμ. 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208 Β΄) υπουργικής απόφασης, μόνο ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν,
η οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση, ισχύει ως
έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΠΣΕΙΔ/688293/51709/50484/20592
(3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για
προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994)
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις…», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016),
ε) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
στ) του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
τ.Α΄/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χω-
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ριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και
Σημάτων και άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία,
οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού,
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
ζ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-1-2018),
η) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…»,
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019),
ι) του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/
τ.Α΄/17-7-2019).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/7-3-2018
(ΦΕΚ 875/τ.Β΄/13-3-2018) κοινή υπουργική απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ
του ν. 4270/2014, επί των δαπανών που διενεργούνται
από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/
647443/48916/47745/19521/25-11-2019 (Α.Δ.Α.:
6Σ2Χ4653Π4-Τ4Χ) υπουργική απόφαση «Έγκριση για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τετρακοσίων
(400) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας
πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/653988/
40850/24804/13231/29-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού
ύψους 9.500,00 ευρώ, η οποία βαραίνει τις πιστώσεις
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (ΑΛΕ 6ου βαθμού 2130202001).
5. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων
και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, που εργάζονται σε Περιφερειακές και Ει-
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δικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας πέντε (5)
μηνών και απασχολούνται με την καθαριότητα και τον
ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που
υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι Προϊστάμενοι/-ες των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση, σε περίπτωση που οι συμβάσεις των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν αρχίσει πριν αυτή
δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της και μέχρι
τη λήξη των συμβάσεών τους, ενώ, σε περίπτωση που
οι συμβάσεις των ανωτέρω υπαλλήλων αρχίσουν μετά
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, έχει ισχύ από
την έναρξη των συμβάσεών τους και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) μηνών και σε κάθε περίπτωση μετά τη
δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/688279/51706/50481/17111
(4)
Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για
μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό καθαριότητας
των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το
έτος 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…»
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016),
δ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/
τ.Α΄/16-6-2011),
ε) του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση
Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις»

55093

(ΦΕΚ 84/τ.Α΄/15-3-2000), διά του οποίου ορίζεται ότι για
την εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν
ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
στ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων…» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015),
ζ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-1-2018), όπως
ισχύει,
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019),
θ) του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).
2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/596282/
36893/22460/11902/4-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 71.430,00 ευρώ,
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, οικονομικού έτους 2020 (ΑΛΕ 6ου βαθμού
2120202001).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/633401/
39374/23962/2199/25-11-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΩΡ74653Π426Η) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης», που
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθένα από τους τριάντα ένα (31) μονίμους υπαλλήλους
του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας
Προσωπικού Καθαριότητας και υπαλλήλους με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας,
που υπηρετούν σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού και απασχολούνται με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά υπηρεσία
Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από 1-1-2020 μέχρι
31-12-2020.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/31046
(5)
Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/οικ.21299/
06-06-2019 (ΦΕΚ 2204/τ.Β΄/08-06-2019, Α.Δ.Α.:
6Ι3Η465ΧΘΨ-Β1Β) απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Απόφαση
κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./90/23053/18-09-2019
(ΦΕΚ 3750/τ.Β΄/2019, Α.Δ.Α.: 7ΜΑΦ465ΧΘΨ-ΨΞΡ)
σχετική απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/14-06-2018) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012) και
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/2010).
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-07-2019), με
θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/09-07-2019)
με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-07-2019), με
θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 254/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ. 18686/
08-07-2016 υπουργική απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός
της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου» (ΦΕΚ 2198/τ.Β΄/15-07-2016, Α.Δ.Α.: 7Ι7Ξ465ΦΘΕΑ5Λ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/28-07-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2873/τ.Β΄/21-08-2017, Α.Δ.Α.: 6ΛΤΩ465ΧΘΨ-ΥΓΣ).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001), όπως ισχύει.
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6. Τα αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/711/2126/14-02-2019
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/714/9179/12-03-2019 έγγραφα του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τα
απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Διευθύνσεων Διοικητικού των φορέων.
7. Τα αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/460291/18884/
3029/2491/14-01-2019 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/
193280/6326/1546/1225/22-05-2019 έγγραφα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/οικ.21299/06-06-2019
(ΦΕΚ 2204/τ.Β΄/08-06-2019, Α.Δ.Α.: 6Ι3Η465ΧΘΨ-Β1Β)
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
με θέμα: «Απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλητών/
τριών κατηγορίας ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./90/23053/18-09-2019
(ΦΕΚ 3750/τ.Β΄/2019, Α.Δ.Α.: 7ΜΑΦ465ΧΘΨ-ΨΞΡ) σχετική απόφαση.
9. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/131/οικ.42711/
10-12-2019 απόφαση διάθεσης, με θέμα: «Τροποποίηση
της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/124/21073/05-06-2019 απόφασης
διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ,
TE, ΔΕ και ΥΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΠ.12/128/οικ.34007/18-09-2019 σχετική απόφαση».
10. Το αριθμ. 3220/Φ.30.1./05-09-2019 έγγραφο του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
11. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.
13. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/οικ.21299/
06-06-2019 (ΦΕΚ 2204/τ.Β΄/08-06-2019, Α.Δ.Α.:
6Ι3Η465ΧΘΨ-Β1Β) απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Απόφαση κατανομής
διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, TE, ΔΕ
και ΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./90/23053/18-09-2019 (ΦΕΚ 3750/τ.Β΄/2019, Α.Δ.Α.:
7ΜΑΦ465ΧΘΨ-ΨΞΡ) σχετική απόφαση, όσον αφορά
στον διακριθέντα αθλητή Παπαδάκη Αλέξανδρο, ο οποίος κατανέμεται σε θέση ΔΕ Οδηγών αντί σε θέση ΔΕ Νοσηλευτών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Κατά τα λοιπά, η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/οικ.21299/06-06-2019
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./90/23053/18-09-2019 σχετική απόφαση, ισχύει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Αριθμ. 106442
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2020, υπαλλήλων του Δήμου Βόλου που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»,
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, από
1-1-2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού,
μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και
Ορισμένου Χρόνου.
3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (Α.Δ.Α.: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή
των προαναφερόμενων διατάξεων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
5. Την αριθμ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2746/τ.Β΄/10-10-2012), περί καθορισμού
εξαιρετικού ωραρίου λειτουργίας κάποιων υπηρεσιών
του Δήμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα
Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου.
6. Την αριθμ. 12951/152139/7-10-2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3817/
τ.Β΄/15-10-2019, περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου
στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες Βόλου και Νέας Αγχιάλου
του Δήμου Βόλου στις υπαλλήλους Γκόλια Βασιλική και
Κατρακαλίδου Αφροδίτη, αντίστοιχα.
7. Την αριθμ. 15075/180784/18-10-2019 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4004/τ.Β΄/4-11-2019, περί ανάθεσης καθηκόντων
Ληξιάρχου στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Πορταριάς στον
υπάλληλο Μακρή Εμμανουήλ.
8. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4144/2013, οι οποίες τροποποίησαν διατάξεις του
προηγούμενου ν. 344/1976 «περί Ληξιαρχικών Πράξεων», απαιτείται η απασχόληση των πιο πάνω Ληξιάρχων,
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και κατά τις Κυριακές
και αργίες.
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9. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά
τη διάρκεια του έτους 2020, των πιο κάτω υπαλλήλων
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου στις τρεις (3)
ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Βόλου, ως εξής:
- Βασιλική Γκόλια του Ευθυμίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, Ληξίαρχο περιφέρειας Βόλου.
- Αφροδίτη Κατρακαλίδου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, Ληξίαρχο περιφέρειας
Ν. Αγχιάλου.
- Μακρή Εμμανουήλ του Χαραλάμπους, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, Ληξίαρχο περιφέρειας Πορταριάς.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων που ορίζονται για
την απασχόληση κάθε υπαλλήλου στην παρ. Α-2 του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο
για υπερωριακή εργασία και μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο για
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων και θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 10.6012-004 ποσού 12.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 27
(7)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης,
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), περί «Αποδοχών, Υπερωριακής Εργασίας, Επιδομάτων» και «Αποζημίωση υπαλλήλων ,οι οποίοι εκτελούν
πρόσθετη υπηρεσία».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), καθώς και τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
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3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
4. Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Προσοτσάνης για το έτος 2020, οι οποίες γίνονται κατά
τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε:
- Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, με αμοιβή, εργασία σε υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης, του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, για την τήρηση
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
- Καθορίζουμε τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου, σε είκοσι (20) ώρες το μήνα.
- Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη
ύψους 600,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10/6012
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πετρούσα, 12 Δεκεμβρίου 2019
H Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 162
(8)
Έγκριση υπερωριών Α΄ εξαμήνου 2020 της
Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) με δ.τ.
«ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαρ. Γ1, της παρ. Γ
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012», στο πεδίο
εφαρμογής των άρθρων του δεύτερου κεφαλαίου του
ν. 4024/2011, εντάσσονται οι εργαζόμενοι Ι.Δ.Α.Χ. των
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., όπως η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 11 «Οργανωτική Διάρθρωση των Υπηρεσιών της Εταιρείας» του «Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών» της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διαπιστώνεται η
ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης
κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά
τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εκατό ν είκοσι (120) εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ.
της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για το Α΄ εξάμηνο 2020, λόγω αυξημένων εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών και υποχρεώσεων της επιχείρησης που οφείλονται, στην ιδιαιτερότητα και φύση του αντικειμένου
της, στην 24ωρη λειτουργία της, στον αυξημένο όγκο
των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου
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κάθε έτους, ένεκα των πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων - εθνικών και θρησκευτικών εορτών, των θερινών
αποψιλώσεων, αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα,
ατυχήματα, όπως επίσης στον αυξημένο φόρτο διοικητικών εργασιών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες
της υπερωριακής εργασίας και από την υλοποίηση δράσεων που προωθεί η επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό
της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.
Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία δεν θα υπερβεί το
ποσό των 16.000 €, για την πληρωμή των υπερωριών
των ανωτέρω εργαζομένων, έχει εγγραφεί και βαρύνει
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2020 της
επιχείρησης, και ειδικότερα τους Κ.Α. 60.01.03, με τίτλο:
«Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης Εμμίσθου Προσωπικού» το ποσό των 12.500 €,και Κ.Α. 60.02.00, με τίτλο:
«Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) Εμμίσθου Προσωπικού» το ποσό των 3.500 €.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η έγκριση - καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες εκατό είκοσι (120) εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίες κατά περίπτωση και ανά
εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα του Α΄ εξαμήνου
έτους 2020, ανέρχονται: i) μέχρι τις εκατόν είκοσι (120)
ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών, ii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για
νυχτερινή υπερωριακή εργασία και iii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες.
Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου
(πλαφόν). Οι πραγματικές ώρες υπερωριών και η κατανομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, θα
πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων και θα εγκρίνονται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), αποφάσισε ομόφωνα:
Την έγκριση - καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές, και
εξαιρέσιμες ημέρες εκατόν είκοσι (120) εργαζομένων της
επιχείρησης, οι οποίες κατά περίπτωση και ανά εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα του Α΄ εξαμήνου έτους 2020,
ανέρχονται: i) μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών, ii)
μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για νυχτερινή υπερωριακή εργασία και iii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για
εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου
(πλαφόν). Οι πραγματικές ώρες υπερωριών και η κατανομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, θα
πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων και θα εγκρίνονται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπερωριών βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 της
επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 12 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
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