
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για εκατόν 
πενήντα οκτώ (158) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. ειδικότη-
τας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , των 
οποίων οι δεκαοκτάμηνες συμβάσεις παρατείνο-
νται κατά έξι (6) μήνες, βάσει του άρθρου τετάρτου 
παρ. 3 του ν. 4616/2019.

2 Τροποποίηση της 74729/05-12-2019 απόφασης 
(ΦΕΚ 4651/Β΄/2019) καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για 
το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Πειραιά. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΠΣΕΙΔ/5683/456/445/219 (1)
   Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 

εκατόν πενήντα οκτώ (158) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. 

ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθα-

ριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού , των οποίων οι δεκαοκτάμηνες συμβάσεις 

παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες, βάσει του άρ-

θρου τετάρτου παρ. 3 του ν. 4616/2019.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου όγδοου παρ. 1 του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 

191/Α’/2017) «Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση 
της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλ-
λευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού 
Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής 
θέσης των 39 μοιρών ανατολικώς επί της τροχιάς των τε-
χνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχε-
τισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά 

της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής 
εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλε-
πικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας 
υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου τετάρτου παρ. 3 του ν. 4616/2019 (ΦΕΚ 
86/ Α’/2019 ) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνη-
σης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις...», όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016).

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

ζ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α’/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο-
πτεύονται 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.

η) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-1-2018).

θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».

ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019).

κ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 
123/Α’/17-7-2019).
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2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/7-3-2018 
(ΦΕΚ 875/Β’/13-3-2018) κοινή υπουργική απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 
69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργού-
νται 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/93860/7524/
3151/05-03-2018 (ΑΔΑ: 63ΚΥ4653Π4-3ΟΜ) υπουργική 
απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης 
εκατόν πενήντα (150) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκα-
οκτώ (18) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΑΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/234274/
16454/11932/1869/18-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΖ44653Π4-7ΩΜ) 
όμοια πράξη.

4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/715191/509222/
23-12-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτή-
των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα: «Παράταση 
κατά έξι (6) μήνες των συμβάσεων προσωπικού ορισμέ-
νου χρόνου».

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/722205/
46150/27722/14584/07-01-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης 
Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την πα-
ρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
119.000,00 ευρώ, η οποία βαραίνει τις πιστώσεις Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΑΛΕ 6ου βαθμού 2130202001).

6. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπι-
κού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προκειμέ-
νου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠ.ΠΟ.Α. , αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέ-
χρι τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για εκατόν 
πενήντα οκτώ (158) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ειδικό-
τητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας, που 
εργάζονται σε Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και απασχολούνται με την καθαριότητα και τον ευπρε-
πισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που υπά-
γονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
των οποίων οι δεκαοκτάμήνες συμβάσεις παρατείνονται 
κατά έξι (6) μήνες, βάσει του άρθρου τετάρτου παρ. 3 
του ν. 4616/2019.

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

3. Η παρούσα απόφαση, σε περίπτωση που η εξάμηνη 
παράταση των συμβάσεων των ανωτέρω υπαλλήλων 
έχει ήδη αρχίσει πριν αυτή δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη 
δημοσίευση της και μέχρι τη λήξη της παράτασης των 

ως άνω συμβάσεων, ενώ, σε περίπτωση που η εξάμηνη 
παράταση των συμβάσεων των ανωτέρω υπάλληλων 
αρχίσει μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, 
έχει ισχύ από την έναρξη της παράτασης των συμβάσεων 
τους και μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών και σε κάθε 
περίπτωση μετά τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020 

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

Αριθμ. 630 (2)
    Τροποποίηση της 74729/05-12-2019 απόφασης 

(ΦΕΚ 4651/Β΄/2019) καθιέρωσης υπερωριακής 

εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για 

το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Πειραιά. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58 και 95 του ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 
(Α’ 143).

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

4. Την με αριθ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011, εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την με αριθμ. 16213/15003/5-6-2012 απόφαση του 
Γ.Γ.Α.Δ., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1908/Β΄/15-6-2012
και διορθώθηκαν τα σφάλματα της με τα ΦΕΚ 2220/ 
τ.Β’/30-7-2012 και 2580/τ.Β’/24-9-2012, καθώς και με 
την αριθμ. 47250/41770/16-10-2012 συμπληρωματική 
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2978/
τ.Β’/8-11-2012, που αφορούν την καθιέρωση εξαιρέσεων 
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας για υπη-
ρεσίες του Δήμου.

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αριθμ. 49 του ν. 3943/ 
2011 (Α’ 66).

7. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 του ν. 3731/2008 (Α’ 263).
8. Το γεγονός ότι το Γραφείο Δημάρχου, το Γραφείο 

Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Γρα-
φείο Γενικού Γραμματέα του Δήμου λειτουργούν σε 
24ωρη και 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους για 
τις ανάγκες των πολιτών.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Τύπου, Δη-
μοσίων και Διεθνών Σχέσεων για την διοργάνωση εκδη-
λώσεων, εθνικών εορτών κ.λπ.

10. Τις ειδικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 
παρουσιάζονται (πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.) για την αντι-
μετώπιση των οποίων απασχολούνται οι υπάλληλοι του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων 
(Π.Σ.Ε.Α.).
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11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

• για την εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος 
Καλλικράτη, καθώς και των πρόσθετων αρμοδιοτήτων 
που περιήλθαν στο Δήμο,

• τη συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφορια-
κών συστημάτων, σύνταξη Απολογισμού - Ισολογισμού 
οικονομικού έτους 2019, κλείσιμο βιβλίων, ταμειακής 
διαχείρισης,

• την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και ετήσιου προγράμμα-
τος δράσης, την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμά-
των για την πρόνοια, ασφάλιση και παροχή προστασίας,

• τη λειτουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής εξυ-
πηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.,

• τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την εποπτεία 
Νοσοκομειακών Μονάδων,

• την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, σεμινα-
ρίων, ημερίδες κ.λπ. για τη σωστή λειτουργία των σχο-
λείων της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης,

• το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που 
σχετίζονται με το πολιτισμό, όπως εκθέσεις εικαστικών 
τεχνών, παραστάσεων, εκδηλώσεων, προγράμματα μα-
ζικού Αθλητισμού,

• την επιστημονική ταξινόμηση και καταλογράφηση 
εντύπων υλικών (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ.),

• τον έλεγχο υγειονομικού ενδιαφέροντος του υπαί-
θριου εμπορίου, λαϊκών αγορών, καταστημάτων, κοινο-
χρήστων χώρων, περιπτέρων, εμπορικών επιχειρήσεων,

• την απομαγνητοφώνηση και σύνταξη πρακτικών 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικο-
νομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
Δημοτικών Κοινοτήτων,

• την ηλεκτρονικής καταχώρισης του προσωπικού μη-
τρώου των υπαλλήλων.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος:

• για την μελέτη και την προώθηση ζητημάτων που 
σχετίζονται με το δομημένο χώρο της πόλης,

• για την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση 
οδών-πεζοδρομίων-πλατειών-δημοτικών χώρων συγκέ-
ντρωσης, κήπων, κηπάριων, δικτύων ύδρευσης-αποχέ-
τευσης, εξέδρων κ.λπ.,

• για την καθαριότητα της πόλης, την αποκομιδή απορ-
ριμμάτων, πλύσιμο δρόμων, πλατειών και ελευθέρων χώ-
ρων, ανακύκλωση υλικών, οδοσάρωση με χειροκίνητη 
και μηχανικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος,

• την επίβλεψη και εκτέλεση εργασιών για την ανέγερ-
ση πάσης φύσεως νέων δημοτικών κτιρίων, ανακαίνιση 
και αξιοποίηση των υπαρχόντων, κατασκευή γηπέδων 
και αθλητικών εγκαταστάσεων και συντηρήσεις σχολεί-
ων ,παραδοσιακών κτιρίων, κ.λπ.,

• για φωταγώγηση χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων, 
συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ηλε-
κτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε 
δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.,

• για συντήρηση και αναβάθμιση του Μηχανογραφικού 
κέντρου,

• για επεξεργασία και ενημέρωση των γεωγραφικών, 
δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων 
στοιχείων που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, 
τεκμηριώνοντας την αναγκαία τεχνογνωσία και πλη-
ροφόρηση που είναι απαραίτητη για την διασφάλιση 
της ποιότητας των υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της 
λειτουργίας του Δήμου, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθμ. 74729/05-12-2019 (ΦΕΚ 4651/ 
Β’/2019) απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης για το οικονομικό έτος 2020 για το προσωπικό του 
Δήμου πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες ως 
προς τους κωδικούς:

1) ΚΩΔΙΚΟΣ 30.6012.01 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
80.000 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕ-
ΤΕΥΣΗΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Αφορά την λειτουργία της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού, 
Οδοποιίας - Αποχέτευσης και Διεύθυνσης Πληροφορικής 
όπου υπηρετούν 100 υπάλληλοι.

100 υπάλληλοι
Ώρες απογευματινές: 100 υπάλληλοι x 240 ώρες = 

24.000 ώρες
Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων: 60 υπάλληλοι x 120 

ώρες = 7.200 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6012.01: 80.000 €

και το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ 30.6012.01 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

80.000 €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕ-

ΤΕΥΣΗΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Αφορά την λειτουργία της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού, 
Οδοποιίας - Αποχέτευσης, Διεύθυνσης Πληροφορικής 
και Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης όπου 
υπηρετούν 100 υπάλληλοι.

100 υπάλληλοι
Ώρες απογευματινές: 100 υπάλληλοι x 240 ώρες = 

24.000 ώρες
Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων: 60 υπάλληλοι x 120 

ώρες = 7.200 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6012.01: 80.000 €

2) ΚΩΔΙΚΟΣ 30.6012.13 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
150.000 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Be Secure Feel 
Secure

Αφορά την λειτουργία του Επιχορηγούμενου Προ-
γράμματος Be Secure Feel Secure

Ώρες απογευματινές: 110 υπάλληλοι x 240 ώρες = 
26.400 ώρες

Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων: 110 υπάλληλοι x 192 
ώρες = 21.120 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6012.13:150.000 €
και το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ 30.6012.23 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

150.000 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Be Secure Feel 

Secure
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Αφορά την λειτουργία του Επιχορηγούμενου Προ-
γράμματος Be Secure Feel Secure

Ώρες απογευματινές: 110 υπάλληλοι x 240 ώρες = 
26.400 ώρες

Ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων: 110 υπάλληλοι x 192 
ώρες = 21.120 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6012.13:150.000 €
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 74729/05-12-2019 (ΦΕΚ 

4651/Β΄/2019) απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απα-

σχόλησης για το οικονομικό έτος 2020 για το προσωπικό 
του Δήμου πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000050801200004*
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