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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

4

Έγκριση της 63/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», περί σύστασης
δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση προς αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

5

Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στο Δήμο Ελευσίνας.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για το Α’ Εξάμηνο 2020.

7

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Ωραιοκάστρου, για το έτος 2020.

8

Έγκριση υπερωριακής εργασίας ενός (1) υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»
για το έτος 2020.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφαλμάτων στην 207190/23-12-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5211/31-12-2019 τ.Β’).

Αρ. Φύλλου 613

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14020/N1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ.Α’).
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’/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
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’/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ.79/2017(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13Α΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (Β,3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ.Α΄).
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5. Την με αριθ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
ΝΠΔΔ» (Β,3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 τ.B΄).
6. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (1157 Β΄).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 149690/Ν1/26-09-2019 (ΦΕΚ
3799/B΄/15-10-2019) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης2ου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Μ. ΑΡΦΑΡΑΣ ΚΑΙ Β.
ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ - ΑΡΦΑΡΑ Ο.Ε.».
8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/61312/23-12-2019 απόφαση
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Την με αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής… του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 8/τ.Β/10-01-2020).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 149690/Ν1/26-09-2019
(ΦΕΚ 3799/B΄/15-10-2019) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 2ου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Μ. ΑΡΦΑΡΑΣ ΚΑΙ
Β. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ - ΑΡΦΑΡΑ Ο.Ε.», ως προς τη δυναμικότητα
των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2019 - 2020, χορηγούμε στην εταιρεία «Μ. ΑΡΦΑΡΑΣ ΚΑΙ Β. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ - ΑΡΦΑΡΑ Ο.Ε.»
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για τρεις
(3) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας η
μία (1) είκοσι τεσσάρων (24), η μία (1) δεκαεννέα (19) και
η μία (1) δεκαεπτά (17) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «2ο
Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Χειμάρας
1 - 3 στη Ρόδο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων την Μιχαηλάκη Βασιλική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 13955/N1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ.Α’).
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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’/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
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’/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017(109 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019
(13 Α’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (Β,3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ.Α’).
5. Την με αριθ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
ΝΠΔΔ» (Β’3324) ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 τ.Β’).
6. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (1157 Β’).
7. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/138097/Α5/27-09-2013
(ΦΕΚ 286/Β’/10-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΑΡΦΑΡΑΣ Μ. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ Β. Ε.Π.Ε.», η οποία μεταβιβάσθηκε με τη
με αριθμ. 108449/Ν1/28-06-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2500/Β΄/20-07-2017) και τροποποιήθηκε με τη με
αριθμ. 176953/Ν1/22-10-2018 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 5128/Β΄/15-11-2018).
8. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ 39408/Ν1/13-03-2019
αίτημα των ενδιαφερομένων.
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/61312/23-12-2019 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την με αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 8/τ.Β’/10-01-2020).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/138097/
Α5/27-09-2013 (ΦΕΚ 286/Β΄/10-02-2014) υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία
«ΑΡΦΑΡΑΣ Μ. - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ Β. Ε.Π.Ε.», η οποία μεταβιβάσθηκε με τη με αριθμ. 108449/Ν1/28-06-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2500/Β΄/20-07-2017) και τροποποιήθηκε
με τη με αριθμ. 176953/Ν1/22-10-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5128/Β΄/15-11-2018), ως προς τις αίθουσες
διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2019 - 2020, χορηγούμε στην εταιρεία «Μ. ΑΡΦΑΡΑΣ ΚΑΙ Β. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ -ΑΡΦΑΡΑ O.E.»
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για τέσσερις
(4) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας οι
τρεις (3) είκοσι τεσσάρων (24) και η μία (1) είκοσι (20)
νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Βορείου Ηπείρου 24 στη Ρόδο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων την Μιχαηλάκη Βασιλική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ.1032
(3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα
ΦΠΑ» (Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύουν.
β. του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94/27.05.2016)
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ. Των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27,
28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύουν.
δ. Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α΄ 265/22.11.2001), όπως ισχύουν.
ε. Των άρθρων 154-155, 157 και 160 της οδηγίας
αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας αξίας
(L 347/11.12.2006), όπως ισχύουν.
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στ. Του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013).
ζ. Του κατ΄εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ.
952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς
με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015).
η. Του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού
Κώδικα (L 343/29.12.2015).
θ. Του κατ΄εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ.
952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για
τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα
δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.03.2016).
ι. Της ΠΟΛ. 1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
(4512/Β/15.10.2018) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου
προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων
σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την υπαγωγή
εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την Α.1333/2019
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (3414/Β’/09.09.2019).
ια. Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄968/22.03.2017).
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (Β’ 130 και
Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94/27.05.2016).
3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ 18/20.01.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94/27.05.2016) και την αριθ. 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ
27/17.01.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη εκ νέου τροποποίησης της ΠΟΛ.1184/
2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με σκοπό την έναρξη
εφαρμογής της διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ κατά την
υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με χειρόγραφη διαδικασία και την
μετάθεση του χρόνου εφαρμογής της διαδικασίας με
ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές.
5. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 29
της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 της ΠΟΛ.1184/2018
απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 4512/Β/15.10.2018),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η διαδικασία υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων
σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με απαλλαγή
από το φόρο προστιθεμένης αξίας εφαρμόζεται με μηχανογραφικά μέσα από 11.05.2020.
2. Μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υλοποίησης των διαδικασιών εισόδου - εξόδου προς και
από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης και σε κάθε
περίπτωση μη λειτουργίας της εφαρμογής, η υπαγωγή
εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής
αποθήκευσης εφαρμόζεται χειρόγραφα με τη διαδικασία της παρούσας.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 116284/29867
(4)
Έγκριση της 63/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», περί σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση προς αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α’/2007) « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
7. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) « Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων OTA
α’ και β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειες
τους, νόμιμες».
9. Το υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α’/27.05.2016) - Ρυθμίσεις
θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».
10. Την υπ’ αρ. 2069/2018 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίζεται ότι οι ενάγουσες ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ του Γεωργίου συνδέονται με το
εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώνεται το εναγόμενο να απασχολεί τις ενάγουσες σύμφωνα με την ειδικότητα και
την θέση που ήδη απασχολούνταν πριν την λήξη των
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
και να τους καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές, σύμφωνα
με τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα.
11. Την υπ’ αρ. 151/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με την οποία αποφασίζεται η παραίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. από την άσκηση ενδίκων μέσων
κατά της υπ’ αρ. 2069/2018 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
12. Το υπ’ αριθ. 916/2020 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι έως και
23/1/2020, δεν έχουν βρεθεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα
μέσα κατά της υπ’ αρ. 2069/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
13. Την υπ’ αρ. 63/2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», περί σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε συμμόρφωση προς
εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την
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οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 63/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», περί
σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στο εν λόγω Δήμο σε συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΟΝΟΜΑ
ΘΕΑ/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΣΕΙΣ
Δ.Ε.
ΣΥΝΟΔΩΝ
1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΥΕ.
ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΡΙΩΝ
2
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». Οι εν λόγω
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε
τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
28.600 Ευρώ, στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2020 σε βάρος των ΚΑ 60.6021.0001 και
60.6052.0001. Ανάλογη δε δαπάνη ύψους 28.600 Ευρώ
θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 8436/2044
(5)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στο Δήμο Ελευσίνας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της ΔημοκρατίαςΕνίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976
(ΦΕΚ 143/Α’/1976) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α’/1995)
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την Φ. 127080/57460/21.12.2010 (ΦΕΚ 1984/Β’/
22.12.2010) απόφαση με θέμα την υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
6. Την 115/2016/21.03.2016 (ΦΕΚ 995/Β’/11.04.2016)
απόφαση περί μερικής ανάκλησης της ανωτέρω Φ.127080/
57460/21.12.2010 απόφασης.
7. Την 1565/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στο Δήμο
Ελευσίνας.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου.
9. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β’/2017)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
10. Την οικ. 214/107/2-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί ορισμού
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
συμβαίνουν στις υποδιαιρούμενες ληξιαρχικές περιφέρειες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες στο Δήμο
Ελευσίνας ως εξής:
1. Δημοτική ενότητα Ελευσίνας, την υπάλληλο του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Θεμιστοκλή, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’.
2. Δημοτική ενότητα Μαγούλας, την υπάλληλο του
Δήμου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ του Αθανασίου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 28105/599
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Α’ Εξάμηνο 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 15840/156612/04.10.2018 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».
3. 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.», περί αποζημίωσης για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (ΦΕΚ176/τ.Α΄/
16.12.2015).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογισμικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2014).
5. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία»
(ΦΕΚ 17/τ.Β΄/12.01.2017).
6. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015), σελ. 17, άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου», με ΑΔΑ:
ΨΑΕΗΦΗ-Π07».
7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος
Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των
οποίων απαιτείται η απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ενδεικτικά οι
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ανάγκες αυτές αφορούν στον έλεγχο λειτουργίας των
ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών άθλησης,
στην αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων, στη χορήγηση αδειών τέλεσης αθλητικών συναντήσεων, στη
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Καρδίτσας
εκτός κανονικού ωραρίου, στον έλεγχο για παραλαβή
υλικών και αγαθών των αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.
Καρδίτσας εκτός κανονικού ωραρίου, καθώς και θέματα
διεκπεραίωσης του Τμήματος Αθλητισμού, όπως εισηγήσεις, εκκαθάριση δαπανών, αναρτήσεις αιτημάτων,
αποφάσεων και συμβάσεων (ΑΔΑ, ΑΔΑΜ).
8. Το ότι ο αριθμός του προσωπικού του Τμήματος
Αθλητισμού της ΠΕ Καρδίτσας που δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά δύο (2) υπάλληλοι.
9. Το ότι οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120)
ώρες για κάθε υπάλληλο για το Α’ εξάμηνο του έτους
2020, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για
το Α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά τις απογευματινές
ώρες των εργάσιμων ημερών μέχρι διακόσιες σαράντα
(240) ώρες συνολικά για δύο υπαλλήλους που υπηρετούν
στο Τμήμα Αθλητισμού της ΠΕ Καρδίτσας, ως κατωτέρω:
Απογευματινή υπερωριακή εργασία δύο (2) υπάλληλων με
είκοσι ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες: 2 x 20 x 6 = 240 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνεται με απόφαση η οποία θα
ακολουθήσει και θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση
της ως άνω υπερωριακής εργασίας.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του φορέα
073 και ΚΑΕ 0511.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 5 Φεβρουαρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 34
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Ωραιοκάστρου, για το έτος 2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
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 48, 49 και 176 του ν. 3584/
2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 34 και 35 του ν. 4354/
2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την υπ’αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την αριθμ.2629/01-02-2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η
οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ’αριθμ. 4/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
με την οποία ορίστηκε η 12ωρη απασχόληση για όλες τις
ημέρες για όλο το χρόνο των τμημάτων καθαριότητας,
Διοικητικού - Οικονομικού.
6. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 750/16-1-2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή εργασία
προσωπικού, απογευματινή, κατά τις νυκτερινές ώρες
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την κάλυψη των
αναγκών:
- προετοιμασίας, τήρησης και σύνταξης των πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, των Τοπικών Συμβουλίων καθώς και
- της υπηρεσίας των Ληξιαρχείων του Δήμου και ειδικότερα: σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων στην ενιαία
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, άδειες ταφής,
σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων και δηλώσεων πολιτικών
γάμων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή και κατά τις
νυκτερινές ώρες εργασία, καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για επτά (07) υπαλλήλους (όπως αναλύονται παρακάτω), με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προαναφερθέντων
υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α/Α
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ
2

3

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2
ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες
εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.
Στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερ2
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βούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το
πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες ενενήντα έξι (96)
ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.
Οι ώρες της ανωτέρω υπερωριακής εργασίας ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς δυνατότητα αυξομείωσης των
δύο (02) εξαμήνων μέσα στο έτος.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 8.200,00 €, η οποία θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2020.
Κ.Α 10. 6012.1001 (ποσό 3.600,00)
Κ.Α. 10.6012.1003 (ποσό 1.600,00)
Κ.Α. 10.6012.1005 (ποσό 3.000,00)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ωραιόκαστρο, 4 Φεβρουαρίου 2020
Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6
(8)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας ενός (1) υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» για το έτος 2020.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
5) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2019, και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας και συγκεκριμένα η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου εκτός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των υπαλλήλων.
6) Ότι η δαπάνη, που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
1.220,00 ευρώ έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάουσας» οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στους κωδικούς μισθοδοσίας Κ.Α. 15/6022 «Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης», αποφασίζουμε:
Την έγκριση συνολικά 240 ωρών υπερωριακής εργασίας (120 ώρες /ανά εξάμηνο) για το έτος 2020, για έναν (1)
υπάλληλο αορίστου χρόνου, TE Διοικητικού/ Λογιστικού,
ο οποίος θα τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», που θα συνεδριάζει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) κατά
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το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120)
κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή ισχύει για τη χρονική περίοδο του
οικονομικού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νάουσα, 17 Ιανουαρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 207190/23-12-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
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5211/31-12-2019 (τεύχος Β’) στη σελίδα 59638 στην Α’
στήλη γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1) στο στίχο 10 στο σημείο Α διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«ενενήντα»
στο ορθό:
«εκατόν δύο»,
2) στο στίχο 13 στο σημείο Β διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«έντεκα χιλιάδες σαράντα ευρώ»
στο ορθό:
«δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα»,
3) στο στίχο 16 στο σημείο Γ διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα»
στο ορθό:
«ογδόντα μια χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα».
(Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
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