
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση - τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 
5 της υπ΄αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοπο-
θέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς 
απόκτηση ειδικότητας» (Β΄ 314).

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σαράντα έξι 
(46) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2020 και έως 31/12/2020.

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
12682/26-11-2019 απόφασης της Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Β΄ 4774) 
περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ΄ έτος 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε-
τούντων στον Δήμο Σητείας.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27152/16.03.2017 από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από το καθο-
ρισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου 
(Β΄ 1020).

5 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμμα-
τέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας Α.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946 (1)
   Συμπλήρωση - τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 

5 της υπ΄αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέ-

τησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς 

απόκτηση ειδικότητας» (Β΄ 314). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρι-

κού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών» (Α΄ 172), όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 2 του 
άρθρου 8,

β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβερνήσεως των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 54713/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κο-
ντοζαμάνη» (Β΄ 3105).

3. Την υπ’ αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης 
ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ει-
δικότητας» (Β΄ 314), όπως ισχύει.

4. Το υπ’ αρ. 453345/01-07-2020 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Αττικής «Διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων ιατρικής 
ειδίκευσης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε -τροποποιούμε το άρθρο 1 «Υπο-
βολή αίτησης για έναρξη άσκησης προς απόκτηση 
ειδικότητας και τήρηση καταλόγων κενών θέσεων και 
αιτήσεων» της ανωτέρω (3) σχετικής υπουργικής από-
φασης ως ακολούθως: 

Α. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 
1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η υποβολή των αιτήσεων για ειδίκευση μετά των 
προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε όσες Περιφέρειες ή 
Περιφερειακές ενότητες έχουν τη δυνατότητα υποστή-
ριξης της ψηφιακής υποβολής και καταχώρησής τους.».

Συμπληρώνουμε -τροποποιούμε το άρθρο 3 «Απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για συνέχιση ειδίκευσης» της 
ανωτέρω (3) σχετικής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: 

Β. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υποβολή των αιτήσεων για συνέχιση και ολοκλή-

ρωση της ειδίκευσης καθώς και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε 
όσες Περιφέρειες ή Περιφερειακές ενότητες έχουν τη 
δυνατότητα υποστήριξης της ψηφιακής υποβολής και 
καταχώρησής τους».

Συμπληρώνουμε -τροποποιούμε το άρθρο 5 «Απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για ειδίκευση ιατρών που υπά-
γονται σε ειδικές διατάξεις» της ανωτέρω (3) σχετικής 
υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: 

Γ. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υποβολή των αιτήσεων για ειδίκευση μετά των προ-

βλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για τους 
ιατρούς των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, θα υποβάλλο-
νται μόνο ηλεκτρονικά σε όσες Περιφέρειες ή Περιφε-
ρειακές ενότητες έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της 
ψηφιακής υποβολής και καταχώρησής τους.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 10645 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σαράντα 

έξι (46) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυν-

ση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το Β΄ εξάμηνο 

του έτους 2020 και έως 31/12/2020. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν,

β) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47) άρθρα 28 και 28Α, όπως το τελευταίο προστέθηκε 
με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για τη επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 21),

δ) της παρ. Α΄ «Αποζημίωση για εργασία καθ΄υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου» του άρθρου 20 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου – αποζημίωση για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν,

ε) της παρ. 2 του άρθρου 104 «Περιορισμοί Δημοσί-
ων Υπαλλήλων» του Κεφαλαίου Δεύτερου «Υπηρεσιακή 
κατάσταση των οργάνων της Διοίκησης» του Τμήματος 
ΣΤ΄ «Διοίκηση» του Μέρους Τρίτου «Οργάνωση και Λει-
τουργίες της Πολιτείας» του Συντάγματος, σύμφωνα με 
τις οποίες οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απο-
λαβές των δημοσίων υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι 
κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της 
οργανικής τους θέσης,

στ) του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229), όπως ισχύουν

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας 
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

3. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)

4. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 17, ΑΔΑ: 
6Θ4ΞΗ-ΝΝ6) περί καθορισμού δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

5. Το υπ’ αρ. ΔΥ/24-01-2020 έγγραφο της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

6. Το υπ’ αρ. οικ. 5744/13-03-2020 τεκμηριωμένο αί-
τημα του Διατάκτη για την αμοιβή υπερωριακής απα-
σχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, για το έτος 2020.

7. Την υπ’ αρ. 1292/21-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΦΗΟΡ1Θ-
ΝΩΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυν-
σης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €),για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστω-
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σης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2020, Φορέας 1906 Ειδικός Φορέας 999.0300000 ΑΛΕ 
2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόλη-
ση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι 
και ΙΔΑΧ)».

8. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσίας λόγω των εκτά-
κτων και επειγουσών αναγκών στο πλαίσιο των ιδιαί-
τερων συνθηκών λειτουργίας της υπηρεσίας που δη-
μιούργησαν τα μέτρα διασποράς κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 (αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών για το κοινό 
μέχρι 15/5/2020 και παράταση ισχύος των ληγμένων αδει-
ών διαμονής έως 31/12/2020) με συνέπεια τον αυξημένο 
φόρτο εργασίας στους υπαλλήλους που απασχολούνται 
με την επανέναρξη της υποδοχής των πολιτών τρίτων χω-
ρών και την υποβολή και εξέταση των αιτημάτων τους, 
κρίνεται αναγκαίο η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης να λει-
τουργεί και κατά τις απογευματινές ώρες και ως εκ τούτου 
απαιτείται κατά τις ώρες αυτές πρόσθετη και υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού της, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση 
με αμοιβή, σαράντα έξι (46) υπαλλήλων (μονίμων και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κατη-
γορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, η οποία θα παραμένει ανοικτή 
πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές 
ώρες (μέχρι την 22η ώρα) των εργασίμων ημερών, λόγω 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που 
προέκυψαν στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών λει-
τουργίας της υπηρεσίας που δημιουργούν τα μέτρα δια-
σποράς κατά του κορονοϊού COVID-19, για το Β΄εξάμηνο 
του έτους 2020 και έως 31-12-2020 και συγκεκριμένα 
μέχρι εκατόν (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί έχει 
εγγραφεί επαρκής σχετική πίστωση (ύψους 60.000,00 € -
Φορέας 1906 Ειδικός Φορέας 999.0300000 ΑΛΕ 
2120201001 «αποζημίωση για υπερωριακή απασχόλη-
ση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι 
και ΙΔΑΧ») στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης οικονομικού έτους 2020.

Με μηνιαίες αποφάσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα ορίζονται ονομα-
στικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι κατά κατηγορία και μι-
σθολογικό κλιμάκιο αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης για τις 
δεδουλευμένες ώρες μηνιαίως των υπάλληλων θα πραγ-
ματοποιείται μετά από βεβαίωση της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης περί της υπερωριακής απασχόλησης αυτών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 16 Ιουλίου 2020

Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

 Αριθμ. 5861 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 

12682/26-11-2019 απόφασης της Συντονίστρι-

ας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ΄ έτος 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη-

ρετούντων στον Δήμο Σητείας (Β΄ 4774). 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας 
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (ΥΟΔΔ 250).

6. Την υπ’ αρ. 12682/26-11-2019 απόφαση της Συ-
ντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον 
Δήμο Σητείας (Β΄ 4774).

7. Το υπ’ αρ. 4557/09-07-2020 έγγραφο του Δήμου Ση-
τείας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

8. Την υπ’ αρ. 4491/08-07-2020 βεβαίωση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σητείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προ-
ϋπολογισμό του ως άνω Δήμου οικονομικού έτους 2020 
και συγκεκριμένα στον Κ.Α. -00-6423 υπάρχει διαθέσιμη 
πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης μετακίνησης 
εκτός έδρας του μετακλητού υπαλλήλου, συνολικού πο-
σού ύψους 1.500,00 €, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 12682/
26-11-2019 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης περί ανώτατου ορίου επιτρεπό-
μενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλή-
λων υπηρετούντων στον Δήμο Σητείας (Β΄ 4774) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 60

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2020.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 12682/

26-11-2019 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκε-
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ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Σητείας (Β΄ 4774).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 15 Ιουλίου 2020

Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 107907 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27152/16.03.2017 από-

φασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από το κα-

θορισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου Αγρι-

νίου (Β΄ 1020). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

ii. Του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (Α΄ 232).

iii. Των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 
«Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 143).

iv. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 για τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις (Α΄ 98).

v. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47) και του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) που 
αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τον Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης.

vi. Την υπ’ αρ. 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών με θέμα «Διορισμός του Νικόλαου Πα-
παθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250).

2. Η υπ’ αρ. 27152/16.03.2017 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί καθορι-
σμού λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου σε 
12ωρη και 24ωρη απασχόληση καθώς και λειτουρ-
γία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (Β΄ 
1020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 133744/
14.07.2017 (Β΄ 2607), 304403/22.12.2017 (Β΄ 4854), 77077/
14.04.2019 (Β΄ 1547) και 291953/28.01.2020 (Β΄ 535) απο-
φάσεις, κατά την κείμενη νομοθεσία.

3. Το υπ’ αρ. 24669/30.06.2020 έγγραφο του Δήμου 
Αγρινίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία η 
υπ’ αρ. 112/2020 απόφαση του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου, αναφορικά με την τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 16/25.01.2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλί-
ου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 193/29.5.2017, 
400/24.11.2017, 100/27.03.2019 και 323/2019 αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την καθιέρωση και 
τροποποίηση της 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς 
και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών 
του Δήμου Αγρινίου.

4. Την υπ’ αρ. 17865/22.05.2020 βεβαίωση των Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου στην οποία 
αναφέρεται ότι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋ-
πολογισμό έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης που 
προκαλείται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

5. Το γεγονός ότι έχουν προκύψει αλλαγές στο προ-
σωπικό που υπηρετεί στις παρακάτω υπηρεσίες, που 
καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση των υπ’ αρ. 
27152/16.03.2017 (Β΄ 1020), 133744/14.07.2017 (Β΄ 2607), 
304403/22.12.2017 (Β΄ 4854), 77077/12.04.2019 (Β΄ 1547) 
και 291953/28.01.2020 (Β΄ 535) αποφάσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες ορι-
σμένων υπαλλήλων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 27152/16.03.2017 (Β΄ 1020), 
όπως ισχύει, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, περί καθορισμού λειτουργίας υπηρεσιών του 
Δήμου Αγρινίου σε 12ωρη και 24ωρη βάση, ως προς 
τον αριθμό και τις ειδικότητες υπαλλήλων μόνο για την 
κάτωθι υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκατα-

στάσεων
Το προσωπικό του τμήματος το οποίο θα απασχολεί-

ται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 
νυχτερινές ώρες εντός του εβδομαδιαίου χρόνου εργα-
σίας των 32 ή 40 ωρών, κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, 
κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής:

Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου
Κατηγορία ΠΕ
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανο-

λόγων Μηχανικών
Κατηγορία ΔΕ
Εννέα (9) υπάλληλοι κλάδου Ηλεκτρολόγων
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτου
Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργου
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Τεχνιτών Ασφάλτου
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Κατηγορία ΔΕ
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Ηλεκτρολόγων
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Οδηγών
Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Δεντροκηπουρών
Από την παρούσα απόφαση δύναται να προκλη-

θεί επιπλέον δαπάνη στο προϋπολογισμό του Δήμου 
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Αγρινίου από την απασχόληση του προσωπικού κατά 
την νύχτα, τις Κυριακές και Αργίες, το ύψος της οποίας 
υπολογίζεται (μέχρι το τέλος του έτους) στο ποσό των 
116.600,00 € και θα βαρύνει τους ΚΑΕ του προϋπολογι-
σμού έτους 2020 για κάθε υπηρεσία, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 17865/22.05.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, ως εξής: 
30-6012.001, 30-6012.002, 30-6012.003, 30-6012.004, 
30-6012.005, 30-6022.001, 30-6042.001, 20-6012.002, 
20-6012.004, 20-6022.003, 20-6022.004.

Για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται για τα 
επόμενα έτη θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις 
στους προϋπολογισμούς του Δήμου Αγρινίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 27152/16.03.2017 
(Β΄ 1020) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
133744/14.07.2017 (Β΄ 2607), 304403/22.12.2017 (Β΄ 
4854), 77077/12.04.2019 (Β΄ 1547) και 291953/28.01.2020 
(Β΄ 535) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 48 (5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμμα-

τέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1565/1950, «περί συστάσε-

ως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (Α’ 255), όπως 
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν. 1624/1951 (Α’ 7) «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του α.ν. 1565/1950 «Περί συστάσεως 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ισχύει σήμερα.

2. Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118), όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 «Αρ-
μοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα Τουρισμού» (Α΄ 187), όπως ισχύει.

4. Το β.δ. 24/29 Απρ. 1952 «Περί εγκρίσεως του Οικο-
νομικού Κανονισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι-
σμού» (Α’ 119), όπως ισχύει σήμερα.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

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

7. Τα άρθρα 58, 83 και 90 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) κα-
θώς και το άρθρο 11 του ν. 4354/2015 (A΄ 176), όπως 
ισχύουν.

8. Το π.δ. 72/2018 «Οργανισμός Ελληνικού Οργανι-

σμού Τουρισμού (EOT)» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ιδίως το άρθρο 3 «Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμο-
διοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθε-
νται από το νόμο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Γενικό 
Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.» και τις περ. ιβ. «Το Δ.Σ. E.O.T....δύ-
ναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. και στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και να τις ανα-
καλεί ελεύθερα, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και ιγ. «προβαίνει σε κάθε 
άλλη νόμιμη ενέργεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του Ε.Ο.Τ. πλην αυτών που εκ του νόμου ανατίθενται σε 
άλλα όργανα» της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

9. Την παρ. 1 της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες Μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας», Κεφάλαιο Α’- Εισαγω-
γικές Διατάξεις του άρθρου 4, του ν. 4336/2015.

10. Το π.δ. 123/2016, άρθρο 2, περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Τουρισμού (Α’ 208).

11. Το π.δ. 82/2019 περί αποδοχής παραίτησης Αντι-
προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 120).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999, όπως ισχύει σήμερα 
και δη των άρθρων 9 «Μεταβίβαση αρμοδιότητας των 
διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών 
οργάνων προς υπογραφή» και 14 παρ. 9 «Συλλογικά όρ-
γανα. Σύνθεση- Συνεδριάσεις- Λειτουργία» (Α’ 45).

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει σήμερα.

15. Την υπ’ αρ. 15827/28-8-2019 υπουργική απόφαση 
«Διαπίστωση λήξης θητείας του Αντιπροέδρου και λοι-
πών μελών του Δ.Σ./Ε.Ο.Τ., λόγω λήξης της θητείας και 
Διορισμός νέου Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 643).

16. Την υπ’ αρ. 15706/27-8-2019 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 636).

17. Την υπ’αρ. 15826/28-8-2019 υπουργική απόφαση 
«Διαπίστωση λήξης θητείας Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και 
Διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 642).

18. Την υπ’αρ. 141/30-8-2019 απόφαση ΔΣ EOT, περί 
μεταβίβασης στον Γενικό Γραμματέα EOT της αρμοδιό-
τητας να διαχειρίζεται και να διακινεί τους λογαριασμούς 
διαχείρισης διαθεσίμων και δημοσίων επενδύσεων που 
διατηρεί ο EOT στην Τράπεζα της Ελλάδος (Β’ 3403).

19. Τις υπ’ αρ. 157/26/20.9.2019 και 158/26/20.9.2019 
αποφάσεις ΔΣ EOT (Β΄ 3659),

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται ουδεμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του EOT,

21. Την εισήγηση υπ’ αρ. 48/2.7.2020 του Γενικού Γραμ-
ματέα EOT και της Προέδρου EOT, που επισυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και τη 
συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζει:

Α) Τη μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα EOT της αρ-
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μοδιότητας να υπογράφει τις αποφάσεις υπηρεσιακής 
μετακίνησης του ιδίου, της Προέδρου και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου EOT, κατά την εκπροσώπηση 
του EOT στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργα-
νισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες 
κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, 
εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουμ, συναντήσεις με διεθνείς 
ή άλλους φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 
περ. ι’ του άρθρου 3, του π.δ. 72/2018 όπως αυτή αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4623/2019 και ισχύει 
σήμερα.

Β) Η υπ’ αρ. 141/30.8.2019 (Β΄ 3403) και οι υπ’ αρ. 
157/26/20.9.2019 και 158/26/20.9.2019 αποφάσεις ΔΣ 
EOT (Β 3659), ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ   

Ι  

Αριθμ. 102 (6) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-

σωπικού του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και 

Αλιείας Α.Ε. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του 

δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
2. Το π.δ. 406/1998 «Περί μετατροπής του Οργανισμού 

Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε ανώνυμη εταιρεία 
και έγκριση του καταστατικού της» (Α΄ 286), ως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 237 του ν. 4072/2012 «Συγχώνευση ανω-
νύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.» (Α΄ 86).

4. Τον «Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανο-
νισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 8449).

5. Το Νέο Καταστατικό Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τροποποιημέ-
νο και κωδικοποιημένο, ενιαίο κείμενο καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας», (Γ.Ε.Μ.Η. 1195850/
24-7-2018).

6. Το υπ’ αρ. 03/23-12-2019 πρακτικό της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης και το υπ’ αρ. 01/08-07-2020 πρα-
κτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Με-
τόχου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 197 παρ. 1 
του ν. 4389/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 
του ν. 4548/2018.

7. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/
2015 (Α΄ 176).

8. Την εγκεκριμένη δαπάνη για την υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για το έτος 
2020, ύψους εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 
155.000,00) συνολικά για όλο το έτος 2020, η οποία έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., 
έτους 2020 (κωδικός 60.00).

9. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών και για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανι-
σμού, κρίνεται απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση 
του προσωπικού για τους κατωτέρω αναφερόμενους 
λόγους και τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων κάτωθι 
εργασιών:

Α) Ο Ο.Κ.Α.Α. δεν λειτουργεί ως τυπική δημόσια υπη-
ρεσία με συγκεκριμένο ωράριο έναρξης και λήξης ερ-
γασιών, αλλά σε 24ωρη βάση, και με πρόσθετες ιδιαιτε-
ρότητες που συνδέονται με αστάθμητους παράγοντες 
αναφορικά με την άφιξη και διακίνηση των εμπορευμά-
των. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης 
αντιμετώπισης αναγκών και προβλημάτων, τα οποία δεν 
μπορούν να προβλεφθούν, είναι συνήθως εξαιρετικά 
επείγοντα, και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των 
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την ομαλή διακίνηση 
εμπορευμάτων και τροφοδοσία της αγοράς. Στον Οργα-
νισμό υπάρχουν θέσεις οι οποίες καλύπτονται από απα-
σχολούμενους σε εναλλασσόμενες βάρδιες σε 24ωρη 
βάση όλες τις ημέρες τις εβδομάδας. Για παράδειγμα, 
η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών στις ιχθυ-
όσκαλες λαμβάνει χώρα σε νυχτερινές ώρες, ενώ και η 
Κεντρική Αγορά της Αθήνας απασχολεί προσωπικό σε 
24ωρη βάση.

Β) Ο μεγάλος όγκος των προς κάλυψη ωρών νυκτερι-
νών και υπερωριακής απασχόλησης είναι ανελαστικός, 
αφού καλύπτουν προσωπικό που εργάζεται σε 24ωρη 
βάση και τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Συνυπολογιζό-
μενης της αποχώρησης υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδό-
τησης και της μη πρόσληψης υπαλλήλων για πάνω από 
15 έτη, οι ώρες πρέπει να καλύπτονται υπερωριακά από 
τους υφισταμένους υπαλλήλους. Σημειώνουμε ότι τα 
πέντε (5) τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει 29 άτομα 
από το προσωπικό.

Γ) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και η προσφο-
ρά νέων υπηρεσιών προς τους μισθωτές και οι δράσεις 
υλοποίησης του εγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου απαιτούν επιπλέον απασχόληση από 
το προσωπικό του Οργανισμού.

Δ) Στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Α., για το έτος 2020 
έχει προβλεφθεί και εγκριθεί στον δαπάνη για υπερω-
ρίες, νυχτερινά, εξαιρέσιμα κλπ. ποσού πενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (€ 155.000,00) συνολικά για όλο το έτος 
2020 (Κωδικός 60.00).

Ε) Δυνάμει της υπ’ αρ. ΔΙΟΔ/Φ62/25/Α3163/26-03-1982 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσε-
ως και των υπ’ αρ. 9657/339/15-03-1982, 82965 π.ε./
24-01-1985 και 20902/29-05-1986 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, κα-
θορίστηκε το ημερήσιο ωράριο εργασίας για τους επί 
24ώρου βάσεως εργαζομένους στον Ο.Κ.Α.Α.

ΣΤ) Δια της διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 7 του 
ν. 2703/1999 ορίζεται ότι το προσωπικό του Ο.Κ.Α.Α., το 
οποίο υπηρετούσε κατά τον χρόνο της μετατροπής σε 
Α.Ε. «διατηρεί το υφιστάμενο μισθολογικό καθεστώς, 
όπως ισχύει κάθε φορά» (Α΄ 72).

Ζ) Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση του προσω-
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πικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. συνολικά 92 ατόμων, είναι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τους περιορισμούς που θέτει το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 συγκεκριμένα, οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνουν τα σχετικά όρια που 
τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 την παρακάτω υπερωριακή, νυ-
κτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ
Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα) 2.800
Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως 6η πρωινή) 700
Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα 1.400
Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από 22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή 105
Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων) 9.000
Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων) 

4.000

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 18.005

2. Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται από τους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων και τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

3. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζεται 
ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31-12-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 13 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ   
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*02030452207200008*

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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