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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

2

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

3

4

Συμπληρωματική απόφαση της 7411/12-9-2019
απόφασης προσωρινής αναστολής λειτουργίας
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης και
ένταξης των δικαιούχων, στο έργο: «Πρόσβαση
των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για το α΄ εξάμηνο έτους 2020, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Αγαθονησίου, έτους 2020.

7

Αρ. Φύλλου 329

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση
αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2414/Ν1
(1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/01-9-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις…
και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικατα-
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στάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής… και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-1-2014) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων και
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(ΦΕΚ 109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).
4. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-4-2013).
5. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση… και Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/
12-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-6-2013).
6. Την αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων… χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1157 Β΄).
7. Την αριθμ. 59965/24-12-2019 απόφαση του Δήμου
Χανίων.
8. Την από 27-3-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την αριθμ. ΔΑ/52594/12-09-2019 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
10. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/
τ.Β΄/25-7-2019).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στη Στυλιανή Μαθιουδάκη, άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μ.Φ.Π.Α.Δ., για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ελύρου 5,
στον Δήμο Χανίων.

Τεύχος B’ 329/07.02.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 2334/Ν1
(2)
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις… και άλλες επείγουσες διατάξεις»
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής… και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014
(ΦΕΚ 8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (ΦΕΚ 109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από την
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).
4. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 Β΄).
5. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών…
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 Β΄).
6. Την αριθμ. 130678/Δ1/19-8-2015 (ΦΕΚ 1854/τ.Β΄/
27-8-2015) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου, στην Ψυλλάκη Άννα.
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7. Την αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/
τ.Β΄/4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ.
(Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
8. Την αριθμ. ΥΠΠΕΘ 53630/Ν1/05-04-2019 αίτηση
της ενδιαφερόμενης, για τροποποίηση της άδειας του
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την αριθμ. ΔΑ/60223/05-12-2019 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
10. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/
τ.Β΄/25-7-2019).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 130678/Δ1/19-8-2015
(ΦΕΚ 1854/τ.Β΄/27-8-2015) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου
με Μ.Φ.Π.Α.Δ., ως προς τον αριθμό και τη δυναμικότητα
των αιθουσών, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην
Ψυλλάκη Άννα, άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου
με Μ.Φ.Π.Α.Δ. για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι δύο (22) και είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΨΥΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Απ. Αποστολάκη 52, στο Ρέθυμνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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2. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 204 παρ. 2 περ. β του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/
τ.Α΄/7-5-2019).
4. Το π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/2017).
5. Την αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 υπουργική απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού μαθητών
ανάταξη ή τμήμα» (ΦΕΚ 1507/τ.Β΄/2006).
6. Την αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/2013).
7. Την 83939/Δ1/19-5-2017(ΦΕΚ 1800/τ.Β΄/24-5-2017)
υπουργική απόφαση, με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ενιαίου Τύπου Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων».
8. Την αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (Α.Δ.Α.:
ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3), με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
9. Το αριθμ. 74225/Δ1/13-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα:
«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου
των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος».
10. Το αριθμ. 74261/Δ1/13-5-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος
2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου
Προγράμματος».
11. Το αριθμ. 85317/Δ3/29-5-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/07-07-2019).
12. Την αριθμ. 6550/12-11-2019 πρόταση, με θέμα:
«Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020» του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Συμπληρωματικά, την αναστολή λειτουργίας του παρακάτω Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2019-2020,
ως εξής:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 9594
(3)
Συμπληρωματική απόφαση της 7411/12-9-2019
απόφασης προσωρινής αναστολής λειτουργίας
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1304/1982.

Νηπιαγωγείο
Πολυμύλου
Νομού Κοζάνης

9270283

Λόγω έλλειψης
φοιτούντων
μαθητών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 27 Νοεμβρίου 2019
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΔΙΡΗΣ
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(4)

Παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης και
ένταξης των δικαιούχων, στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 6, το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφ. β΄
και το άρθρο 8 παρ. 2 εδάφ. β΄.
2. Τον ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ως ισχύουν.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄) και διορθώσεις σφαλμάτων
(ΦΕΚ 126 Α΄).
7. Την Υ6/9-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
(ΦΕΚ 2902 Β΄).
8. Το π.δ. 82/2017 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 3269/01-11-2018 (ΦΕΚ 5022 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Εξασφάλιση της πρόσβασης των
μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»,
όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. ΓΓΤΤ 17690/16-11-2018 (Α.Δ.Α.:
Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), με θέμα:
«Έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (ν. 4563/2018,
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ΦΕΚ 169 Α΄) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων
για την ένταξή τους σε αυτό».
11. Την από 19-12-2018 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναφορικά
με την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και ένταξης
των δικαιούχων, στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους
ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας».
12. Την αριθμ. 1642/5-7-2019 (ΦΕΚ 2866 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Παράταση: α) της προθεσμίας
πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο:
“Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”, β) της
προθεσμίας ενεργοποίησης των υπηρεσιών πρόσβασης του έργου στους δικαιούχους και τροποποίηση της
χρονικής διάρκειας της παροχής τους σε αυτούς», με
την οποία η προθεσμία της πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο είχε παραταθεί μέχρι και
την 19 Δεκεμβρίου 2019.
13. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1
εδάφ. α΄ του ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 Α΄), σε συνδυασμό
με την υπό ως άνω στοιχείο 11 ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνδυασμό με το υπό ως άνω στοιχείο 12, η προθεσμία της
πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο
λήγει την 19-12-2019.
14. Τα αιτήματα πολλών Δήμων της χώρας για την παράταση της προθεσμίας που αφορά στην πιστοποίηση
και στην ένταξη των δικαιούχων στο έργο, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση του συνόλου των
πολιτών που επιθυμούν την υπαγωγή τους σε αυτό.
15. Την ευχερέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του
έργου, τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής
υλοποίησής του, καθώς και την εξασφάλιση της επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών του προς όφελος των
δικαιούχων του.
16. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:
Παρατείνει από λήξεως, την προθεσμία της πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο:
«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»
(ν. 4563/2018, ΦΕΚ 169 Α΄), για ένα έτος, ήτοι μέχρι και
την 19-12-2020.
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 355/2019
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Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για το α΄ εξάμηνο έτους 2020, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.A΄/
19-07-2018) «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» κ.λπ.
3. Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/τ.Β΄/26-10-2018)
«Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής
τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010
(ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.A΄/
05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (εγκύκλιος 2/100018/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους – Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ.Α΄/31-8-2019).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου».
7. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015» (ΦΕΚ 176 Α΄), σελ. 17, άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου» (Α.Δ.Α.: ΨΑΕΗΦΗ-ΠΟ7).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του ν. 4261/2014
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 19 του ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
10. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθεί το
προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του, οι οποίες προέκυψαν από
την ανάγκη σχεδιασμού χρονοδιαγράμματος επιτόπιων
επισκέψεων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων),
τις ανάγκες επεξεργασίας και προετοιμασίας ειδικού
εντύπου ερωτηματολογίου προς συλλογή στοιχείων
από τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικής καταγραφής όλων
των οργανικών μονάδων-υπηρεσιών της Περιφέρειας
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(επικαιροποίηση στοιχείων) και κατηγοριοποίησης των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και σύνταξης
εκθέσεων προς τον Περιφερειάρχη, εφαρμογής πιλοτικών σχεδίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
καθώς και εισηγήσεων για το προσωπικό για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών.
11. Το αριθμ. 349/13-12-2019 πρωτογενές αίτημα υπερωριακής απογευματινής εργασίας, για το α΄ εξάμηνο
έτους 2020, της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
12. Την αριθμ. οικ.7590/23-12-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού, περί ύπαρξης εγγεγραμμένων
πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2020, για υπερωριακή απογευματινή εργασία (Κ.Α.Ε. 0511) υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
13. Το γεγονός ότι, κατά το έτος 2020, τρεις (3) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη απαιτείται
να εργάζονται υπερωριακά για την κάλυψη επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις απογευματινές ώρες
των εργασίμων ημερών, από ώρα 15:00 έως και ώρα
20:00, μέχρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι ωρών (120) για έξι (6) μήνες,
αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση τριών (3) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας για
το α΄ εξάμηνο έτους 2020, λόγω κάλυψης των αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για
το α΄ εξάμηνο έτους 2020: α) μέχρι 120 ώρες, συνολικά,
για τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης
του Πολίτη και συγκεκριμένα:
Υπερωρίες: Τρεις (3) υπάλληλοι, με είκοσι (20) ώρες το
μήνα, για έξι (6) μήνες = 3 x 20 x 6 = 360 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε
παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του
έτους 2020.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Κ.Α.Ε. 0511.
Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της υπερωριακής απασχόλησης, θα βεβαιωθεί η πραγματοποίηση των
υπερωριών για τους υπαλλήλους από την Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και για την
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης από τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Ιανουαρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Αγαθονησίου, έτους 2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 4 και 284 παρ. 2
του ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
4. Το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και
των Δ.Ε.K.O. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.
6. Το γεγονός ότι στον Δήμο υπηρετούν δύο υπάλληλοι
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και αδυνατούν να ανταποκριθούν εντός του ωραρίου, στην διεκπεραίωση των
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου:
- Γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή, εκτός ωραρίου, απογευματινή εργασία, μέσα στα όρια που προβλέπονται, όπως
ορίζεται στο Κεφαλαίο Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και
των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις», για το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αγαθονησίου, έτους 2020,
ως εξής:
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την
22η ώρα:
- Για δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους, με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο, είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Στον Κ.Α. 10-6012 του προϋπολογισμού έτους 2020,
με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας», έχει
προϋπολογιστεί πίστωση, ποσού 2.000,00 €.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των
αναγκών.
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο, μηνιαίως.
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων
θα βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, ως Προϊστάμενος του
προσωπικού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγαθονήσι, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ
Ι

Αριθμ. 19
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Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση
αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 6 του ν. 4219/2013 (ΦΕΚ 269 Α΄) και το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄), το άρθρο 16 του
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α΄), καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 2742/1999
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄) και 13 του ν. 3044/2002
«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον ν. 4519/2018
(ΦΕΚ 25 Α΄) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της 11989/2008 (ΦΕΚ 123 Δ΄) κοινής
υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των χερσαίων,
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων
και περιορισμών».
6. Την αριθμ. 27004/15-6-2005 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών
και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων
Αμβρακικού» (ΦΕΚ 950 Β΄).
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7. Την αριθμ. 6η απόφαση της 13ης συνεδρίασης της
31-12-2019 (Α.Δ.Α.: 9ΘΤ546Μ9Β4-Ξ7Λ), του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από
την απόφαση αυτή, δαπάνης για το έτος 2020, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, περίπου,
το οποίο θα καλυφθεί, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
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εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας, για το έτος 2020:
Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες δεν υπερβαίνουν
τις 20 ώρες ανά υπάλληλο, μηνιαίως, για απογευματινή
εργασία ή τις 120 ώρες ανά υπάλληλο, για το εξάμηνο.
Οι καθ’ υπέρβαση ώρες απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και κατά τις νυκτερινές ώρες, δεν υπερβαίνουν τις
16 ώρες ανά υπάλληλο το μήνα ή τις 96 ανά υπάλληλο
για το εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν. 4354/2015.
Ο αριθμός των υπαλλήλων και οι ώρες απασχόλησης
ανά άξονα δράσης, αναλύονται παρακάτω, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας - 40ωρο)
Πίνακας 1. Ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας
Ώρες απασχόλησης

Αριθμός
Υπαλλήλων

Μήνες

Ώρες

Σύνολο

Επόπτευσης - Φύλαξης

8

12

16

1.536

Επιστημονικής Παρακολούθησης

5

12

8

480

Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

3

12

8

288

Πρόγραμμα απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ

2.304

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας - 40ωρο)
Πίνακας 2. Ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας
Πρόγραμμα απασχόλησης
Επόπτευσης - Φύλαξης

Ώρες απασχόλησης

Αριθμός
Υπαλλήλων

Μήνες

Ώρες

Σύνολο

8

12

16

1.536

ΣΥΝΟΛΟ

1.536

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας)
Πίνακας 3. Ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας
Ώρες απασχόλησης

Αριθμός
Υπαλλήλων

Μήνες

Ώρες

Σύνολο

Επόπτευσης - Φύλαξης

8

12

6

576

Επιστημονικής Παρακολούθησης

5

12

15

900

Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

3

12

5

180

Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών

2

12

15

360

Πρόγραμμα απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ

2.016
Πίνακας 4. Ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας,
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

Πρόγραμμα απασχόλησης
Επόπτευσης - Φύλαξης
ΣΥΝΟΛΟ

Ώρες απασχόλησης

Αριθμός
Υπαλλήλων

Μήνες

Ώρες

Σύνολο

8

12

2

192
192
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Η ως άνω απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας σε Κυριακές και
εξαιρέσιμες ή νυχτερινές ώρες, καθώς και η υπερωριακή καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής απασχόλησης,
κατά τις απογευματινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προκύπτει μετά και την εφαρμογή του
ν. 4519/2018 (με την επέκταση των χωρικών ορίων αρμοδιότητής του στη θαλάσσια περιοχή του εσωτερικού
Αρχιπελάγους Ιονίου και του Αμβρακικού κόλπου), ως
αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους:
1) Πρόγραμμα επόπτευσης - φύλαξης
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο από το Τμήμα
Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχέδιο «Επόπτευσης - Φύλαξης», διενεργεί στις προστατευόμενες
περιοχές αρμοδιότητας του περιπολίες 365 ημέρες το
χρόνο, προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός παράνομων δραστηριοτήτων λαμβάνει
χώρα τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, είναι απαραίτητο
οι περιπολίες να διενεργούνται και αυτές τις ημέρες χωρίς καμία εξαίρεση. Επιπρόσθετα, σε ειδικές περιπτώσεις
οπότε και υπάρχουν: είτε ειδικές απαγορεύσεις (απαγορεύσεις αλιείας, απαγορεύσεις κυνηγιού κ.ά.), είτε έκτακτα περιστατικά (24ωρη φύλαξη των αποικιών αργυροπελεκάνων) απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού
κατά τις νυχτερινές ώρες.
Επίσης, η αριθμ. 173672/1570/17-09-2018 (ΦΕΚ 4142 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» και αριθμ. 173591/1629/17/09-2018 (ΦΕΚ 4190 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», δημιουργούν
πρόσθετα αντικείμενα εργασίας σε σχέση με την άσκηση
της θήρας (συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών για την
αποτελεσματικότερη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, τήρηση των προβλεπόμενων περιορισμών στις
περιοχές, όπου επιτρέπεται η θήρα κ.ά.).
2) Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας
διενεργεί εκτεταμένο πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, στο πλαίσιο
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 92/43 και 147/09
και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
η φύση της παρακολούθησης απαιτεί: α) συνεχόμενες
ημέρες παρουσίας στο πεδίο και β) τη διεξαγωγή των
εργασιών πεδίου, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, που θα επιτρέπουν την άντληση των
καλύτερων, δυνατόν, αποτελεσμάτων, υπάρχει η πολύ
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μεγάλη πιθανότητα να απαιτηθεί απασχόληση σε Σαββατοκύριακα ή αργίες.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 της αριθμ. 173672/
1570/17-09-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού», δημιουργείται πρόσθετο
αντικείμενο εργασίας, σε σχέση με την «επιστημονική
παρακολούθηση της επίδρασης της θήρας σε θηρεύσιμα
και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα».
3) Πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας
υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης,
στο πλαίσιο του οποίου ξεναγεί ομάδες επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή. Οι ομάδες αυτές αφορούν
μαθητές, ομάδες ή και μεμονωμένους επισκέπτες, οικοτουρίστες, συλλόγους και σωματεία κ.λπ. Πολλές φορές,
οι επισκέπτες επιθυμούν ξεναγήσεις εκτός εργάσιμων
ημερών, ιδιαίτερα δε, όταν πρόκειται για επισκέπτες
από μακριά που ενδιαφέρονται να ξεναγηθούν στο
Εθνικό Πάρκο, κατά τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα και
γενικά τις συνήθεις περιόδους διακοπών (25η Μαρτίου,
Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα κ.ά). Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας δέχεται επισκέπτες καθ’
όλη την καλοκαιρινή περίοδο, στο Κέντρο Έρευνας και
Πληροφόρησης Σαλαώρας.
4) Πρόγραμμα διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης
Για τις ανάγκες υποστήριξης της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
κόλπου - Λευκάδας, θα απαιτηθεί η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων (μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προόδου, παραλαβή παραδοτέων κ.ά.) και τους αναγκαίους
οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.
Τέλος, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης θα συμμετάσχει σε προγράμματα, συναντήσεις εργασίας - ημερίδες, εκθέσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις, οι οποίες
μπορεί να διεξάγονται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας ή/και των εργάσιμων ημερών.
Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει
ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €, περίπου, και αποτελεί το 7% της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας του
έτους 2020.
Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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