
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» 
για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης 
και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των 
ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και 
των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης 
μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για 
τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές.

2 Μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας, σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου.

3 Καταβολή στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνι-
ών Θεσσαλονίκης ποσού #48.150.000,00# ευρώ, 
για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου από 
τον Οργανισμό για το έτος 2020 και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην από 30.4.2001 οικονομι-
κή συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και O.A.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση 
και συμπλήρωση της κατά τη δημοσίευση του 
ν. 4482/2017.

4 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας για αιρετών, μελών Διοικητικού Συμ-
βουλίου και υπαλλήλων υπηρετούντων στη Δη-
μοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και 
Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 
έτος 2020.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Δωδώνης 
για το έτος 2020.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας α) για την τή-
ρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης και β) Ληξιάρ-
χων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωδώνης για το 
έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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   Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛ-

ΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρό-

σληψης και προαγωγής του ερευνητικού προ-

σωπικού των ερευνητικών κέντρων και των 

ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέ-

ων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και 

κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών 

και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης 

και τις εισηγητικές επιτροπές.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και ιδίως την 
παρ. 1 του άρθρου 34 «Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέ-
ντρα και τους τεχνολογικούς φορείς» αυτού.

2. Το ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-
πτυξη, Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 58 του ν. 4623/2019 (Α’134) «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα».

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

5. Το π.δ 147/2017 (Α 192) «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
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7. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την Υ2/2019 (Β’ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών».

9. Την υπ’ αριθμ. 48-18/07/2019 απόφαση (Β’ 3100) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστή-
ματος «ΑΠΕΛΛΑ» όσον αφορά στη διαχείριση των δια-
δικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού 
προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, όπως ισχύει. Επιπλέον, ρυθμίζουμε τα θέ-
ματα που αφορούν στην κατάρτιση και τήρηση των ανα-
γκαίων μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για 
τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης και εισηγητικών επι-
τροπών για τις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής 
του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων, ως εξής:

Α. Λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος
Οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής του ερευνη-

τικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014, υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από το 
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή 
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/. Το ως άνω πλη-
ροφοριακό σύστημα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει ως φορέα 
διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 
και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. / GRNET του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω του συστήματος αυτού 
καταρτίζονται και τηρούνται τα μητρώα εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης 
και εισηγητικών επιτροπών για τις διαδικασίες πρόσλη-
ψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και των τεχνολογι-
κών φορέων, υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για 
την πλήρωση θέσεων που προκηρύσσονται μαζί με τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και αναρτώνται 
οι πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες πρόσληψης και 
προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και το 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες.

Β. Υπεύθυνος διαχειριστής του πληροφοριακού συστή-
ματος του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ερευνητικού 
κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου ή 
του τεχνολογικού φορέα ορίζεται ένας υπάλληλος ως ο 
υπεύθυνος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήμα-
τος για το ερευνητικό κέντρο ή το ανεξάρτητο ινστιτούτο 
ή τον τεχνολογικό φορέα, ο οποίος συντονίζει τη χρήση 
του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο ερευνητι-
κού κέντρου ή ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα και 
μπορεί να χορηγεί πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστη-
μα σε άλλους υπαλλήλους του φορέα, εφόσον απαιτείται 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα της άσκησης 
των καθηκόντων του, καθώς και ο αναπληρωτής του 
για την περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί 
να εκτελέσει τα καθήκοντα του για οποιοδήποτε λόγο.

Γ. Γενικό μητρώο - Μητρώα εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης και 
εισηγητικών επιτροπών για τις διαδικασίες πρόσληψης 
και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευ-
νητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων.

α) Το ερευνητικό προσωπικό (ερευνητές και ειδικοί 
λειτουργικοί επιστήμονες Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας) των ερευ-
νητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εγγράφεται πλέον 
υποχρεωτικά στο γενικό μητρώο που τηρείται στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

β) Η εγγραφή του ερευνητικού προσωπικού του προ-
ηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική 
καταχώριση των ατομικών του στοιχείων, βιογραφικού 
σημειώματος, της βαθμίδας, της θέσης του και του ερευ-
νητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα 
στο οποίο υπηρετεί. Το ίδιο το ερευνητικό προσωπικό 
οφείλει να αναρτά σε ηλεκτρονική μορφή την πράξη 
διορισμού του, όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. και να 
καταχωρίζει το προκύπτον από αυτήν γνωστικό αντι-
κείμενο. Εάν το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει από 
μεταγενέστερη δημοσιευθείσα πράξη στο Φ.Ε.Κ., αναρ-
τάται και αυτή.

Σε περίπτωση που η πράξη διορισμού ή καθορισμού 
του γνωστικού αντικειμένου δεν έχει δημοσιευθεί σε 
ΦΕΚ, καταχωρίζεται η πράξη διορισμού ή η τρέχουσα 
σύμβαση σε συνδυασμό με απόφαση του Δ.Σ. του ερευ-
νητικού ή τεχνολογικού φορέα επί του γνωστικού αντι-
κειμένου κάθε ερευνητή ή ειδικού λειτουργικού επιστή-
μονα. Η εν λόγω καταχώριση συνιστά όρο του ενεργού 
της συμμετοχής του στο γενικό μητρώο. Η καταχώριση 
του βιογραφικού σημειώματος δεν είναι υποχρεωτική, 
εάν ο ερευνητής ή ειδικός λειτουργικός επιστήμονας 
συμπληρώσει στο οικείο πεδίο τον ενιαίο εντοπιστή 
πόρων (URL) του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου 
ή τεχνολογικού φορέα στον ιστότοπο του οποίου έχει 
αναρτηθεί το βιογραφικό του σημείωμα 

γ) Οι καταχωρίσεις των προηγούμενων παραγράφων 
επικαιροποιούνται με ευθύνη των εγγεγραμμένων προ-
σώπων.

δ) Το ερευνητικό προσωπικό που κατά τη δημοσίευ-
ση της παρούσης έχει ενταχθεί στο γενικό μητρώο του 
πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» δεν εγγράφεται 
εκ νέου σε αυτό.

ε) Τα ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων, τα ανεξάρ-
τητα ερευνητικά ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς 
καταρτίζουν με απόφαση του επιστημονικού συμβουλί-
ου ή του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα ένα μητρώο 
εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέ-
γοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο που τηρείται 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ». Στο μητρώο 
εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται οι ερευνητές και 
οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας 
του οικείου ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα. Στο μη-
τρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται ερευνητές 
και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας 
άλλων ινστιτούτων του οικείου ερευνητικού κέντρου ή 
άλλων ερευνητικών κέντρων ή τεχνολογικών φορέων 
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της ημεδαπής ή ομοταγών φορέων της αλλοδαπής ή 
καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκου-
ροι καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που 
καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ινστιτούτου 
ή του τεχνολογικού φορέα. Οι πράξεις συγκρότησης και 
επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτε-
ρικών μελών αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα 
με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του ινστιτούτου ή 
του φορέα. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς 
κανένα χρονικό περιορισμό με απόφαση του επιστημο-
νικού συμβουλίου του ερευνητικού ινστιτούτου ή του 
διοικητικού συμβουλίου του τεχνολογικού φορέα.

στ) Τα μέλη των επιτροπών κρίσης και εισηγητικών 
επιτροπών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών του ινστιτούτου ή του τεχνολογικού 
φορέα που έχει προκηρύξει την εκάστοτε θέση, σύμφω-
να με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρ. 29 του 
ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

ζ) Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του ερευνητι-
κού κέντρου ή ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα 
καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι αποφά-
σεις των αρμόδιων οργάνων σχετικά με τη χορήγηση 
επιστημονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, αναστο-
λής καθηκόντων, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πρά-
ξη δυνάμει της οποίας κάποιο μέλος του ερευνητικού 
προσωπικού δεν δύναται να μετέχει σε επιτροπή κρίσης. 
Από την ως άνω καταχώριση προκύπτει ο αριθμός της 
απόφασης και η διάρκεια του χρονικού διαστήματος 
κατά το οποίο το μέλος του ερευνητικού προσωπικού 
κωλύεται να συμμετάσχει σε επιτροπή κρίσης.

Δ. Προκήρυξη θέσεων και αίτηση υποψηφιότητας
α) Η προκήρυξη πρόσληψης ή προαγωγής ερευνητι-

κού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορί-
ζονται στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και 
αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα από τον υπεύ-
θυνο διαχειριστή ή από την αρμόδια για την προκήρυξη 
υπηρεσία του ινστιτούτου ή του φορέα. Η προθεσμία 
υποβολής υποψηφιοτήτων για τις διαδικασίες πρόσλη-
ψης ή προαγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρί-
ζεται σε ξεχωριστό πεδίο στο πληροφοριακό σύστημα 
από τον υπεύθυνο διαχειριστή ή την αρμόδια υπηρεσία 
του ινστιτούτου ή του φορέα.

β) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψη-
φιότητας για την πρόσληψη σε προκηρυχθείσα θέση 
ερευνητικού προσωπικού (ερευνητή ή ειδικού λειτουρ-
γικού επιστήμονα Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας) εγγράφονται στο 
σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 
υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά αντί-
γραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρί-
ου, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και 
τίτλων σπουδών τους, επιστημονικές δημοσιεύσεις και 
αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Οι υποψήφιοι οφείλουν 
να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό 
που κρίνεται απαραίτητο από το ερευνητικό κέντρο ή 
τον τεχνολογικό φορέα σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα 
προκήρυξη.

γ) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προαγωγής 
σε θέση ερευνητή ή ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Α’ 
ή Β’ βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους 
και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στην προηγούμενη παράγραφο, εξαιρουμένων όσων 
από τα δικαιολογητικά έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την 
εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δεν χρήζουν 
επικαιροποίησης. Εάν πρόκειται για αίτηση προαγωγής 
σε βαθμίδα Α’, η διαδικασία είναι κλειστή και δικαίωμα 
υποβολής υποψηφιότητας έχει μόνο ο ερευνητής που 
υπέβαλε το σχετικό αίτημα.

δ) Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη ή 
προαγωγή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλ-
λονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα 
με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβολή της κατά τα 
ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Ε. Ορισμός επιτροπής κρίσης και εισηγητικής επιτροπής
α) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτρο-

πής κρίσης και τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής για 
την πρόσληψη ή προαγωγή ερευνητικού προσωπικού 
ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 29 
του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη διαδικα-
σία κρίσης (ιδίως η απόφαση συγκρότησης της επιτρο-
πής κρίσης, η συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής 
επιτροπής, η εισηγητική έκθεση ή το υπόμνημα της τρι-
μελούς εισηγητικής επιτροπής, οι ημερομηνίες συνεδρί-
ασης της επιτροπής κρίσης, η απόφαση της επιτροπής 
κρίσης, κ.λπ.) αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα 
από τον υπεύθυνο διαχειριστή ή την αρμόδια υπηρεσία 
του ινστιτούτου ή του φορέα.

β) Η ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση πράξεων, 
αποφάσεων και διαδικασιών αποτελεί πλήρη απόδειξη 
γνώσης αυτών για τα μέλη της επιτροπής κρίσης, της 
εισηγητικής επιτροπής και τους υποψήφιους της εκά-
στοτε θέσης.

ΣΤ. Συνεδρίαση επιτροπής κρίσης και εισηγητικής επι-
τροπής

α) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή του τεχνολογικού 
φορέα ή ο αναπληρωτής αυτού, συγκαλεί την επιτρο-
πή κρίσης για τη διαδικασία της εκλογής ή προαγωγής 
του ερευνητικού προσωπικού. Η ημερομηνία της συνε-
δρίασης και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται 
αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της 
Γραμματείας της επιτροπής.

β) Η διαδικασία καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο 
αναρτάται αμελλητί με ευθύνη της Γραμματείας της επι-
τροπής στο πληροφοριακό σύστημα.

γ) Τα μέλη της επιτροπής κρίσης έχουν τη δυνατότητα 
να μετέχουν στη συνεδρίαση της μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ζ. Ανάρτηση των πράξεων και των αποφάσεων της 
επιτροπής κρίσης και των σχετικών με αυτές διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων

α) Η Γραμματεία της επιτροπής κρίσης οφείλει να 
καταχωρίζει αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα το 
διαβιβαστικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευ-
νητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα έγγραφο 
του πρακτικού εκλογής ή προαγωγής. Η Γραμματεία της 
επιτροπής κρίσης κοινοποιεί ηλεκτρονικά το ως άνω έγ-
γραφο στους υποψηφίους. Μετά την κοινοποίηση αυτή, 
οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου 
της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις προβλέψεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

β) Το αρμόδιο διοικητικό όργανο του φορέα εκδίδει 
πράξη εκλογής ή προαγωγής, η οποία αναρτάται αμελ-
λητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευ-
θύνου του Ιδρύματος.

γ) Οι διατάξεις της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης 
ισχύουν και για την περίπτωση αρνητικής κρίσης.

Η. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος - δικαίωμα 
πρόσβασης

α) Ο φορέας διαχείρισης του πληροφοριακού συστή-
ματος εκτελεί αποκλειστικά και μόνο χρέη τεχνικής υπο-
στήριξης, στο πλαίσιο των ως άνω οριζόμενων διαδικα-
σιών. Τα ερευνητικά κέντρα, τα ανεξάρτητα ερευνητικά 
ινστιτούτα, οι τεχνολογικοί φορείς μέσω των υπηρεσι-
ών τους και των ορισθέντων υπευθύνων διαχειριστών 
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες που 
επιτελούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
και συγκεκριμένα για όλα τα στάδια που συνθέτουν τις 
διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής.

β) Οι διαδικασίες πρόσληψης ή προαγωγής, καθώς και 
οι περιγραφόμενες στην παρούσα πράξεις και αποφά-
σεις είναι προσβάσιμες στις αρμόδιες υπηρεσίες, στον 
υπεύθυνο διαχειριστή του ερευνητικού κέντρου ή του 
ανεξάρτητου ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα, 
στους υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης, στα μέλη 
των επιτροπών κρίσης και των εισηγητικών επιτροπών.

γ) Οι προκηρύξεις και τα μητρώα εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών είναι προσβάσιμα στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα.

δ) Διαδικασίες εκλογής και προαγωγής που είναι σε εξέ-
λιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσης, δύνανται κατ’ εξαίρεση να 
ολοκληρωθούν σύμφωνα με το ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

ε) Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη 
δημοσίευση της παρούσης, τα ερευνητικά κέντρα και οι 
τεχνολογικοί φορείς οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες ένταξης των φορέων τους στο σύστημα ΑΓΊ-
ΕΛΛΑ και το ερευνητικό προσωπικό να έχει ολοκληρώσει 
τη διαδικασία εγγραφής του στο σύστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ι

    Αριθμ. 8099/Δ1.2831 (2)
Μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, του Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας, σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 παρ. 2 του 

π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(ΦΕΚ 168/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του 

ν. 4529/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ....... 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56 Α’), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. 58530/Δ1.18946/2019/17-1-2020 (ΦΕΚ 
55/τ.Γ΄/29-01-2020) απόφαση με την οποία διαπιστώ-
θηκε η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της 
Καραμάνου Δήμητρας - Μαριλένας, υπαλλήλου με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατη-
γορίας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, λόγω 
συνταξιοδότησης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, σε 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, 
κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, λόγω συνταξιοδότησης 
της υπαλλήλου που την κατείχε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Ι

   Αριθμ. Οικ. 155 (3)
Καταβολή στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνι-

ών Θεσσαλονίκης ποσού #48.150.000,00# ευρώ, 

για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου από 

τον Οργανισμό για το έτος 2020 και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην από 30.4.2001 οικονομι-

κή συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και O.A.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση 

και συμπλήρωση της κατά τη δημοσίευση του 

ν. 4482/2017. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

β. Του εδαφίου β’ της περίπτ. β’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 
του ν. 4482/2017(Α’ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα 
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
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γ. Του αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ε. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

στ. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ζ. Του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

η. Της υπ’ αριθμ. 340/18-07-2019 (Β’ 3051) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43/21-1-2020 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

3. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα προσωρι-
νής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον O.A.Σ.Θ. 
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4482/2017, 
το συγκοινωνιακό έργο θα παρέχεται με τους ίδιους 
όρους της από 30.04.2001 οικονομικής συμφωνίας με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και O.A.Σ.Θ., όπως ίσχυε 
μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της κατά τη 
δημοσίευση του ν. 4482/2017.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 
ύψους σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (48.150.000,00 €) η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 
1039 203 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών» και Αναλυ-
τικό Λογαριασμό Εξόδου 2310802060 «Επιχορήγηση 
στον O.A.Σ.Θ. για λειτουργικές δαπάνες γενικά», απο-
φασίζουμε:

1. Την καταβολή στον O.A.Σ.Θ, για την παροχή του 
συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό για το έτος 
2020 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30.4.2001 
οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και O.A.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συ-
μπλήρωσή της κατά τη δημοσίευση του ν. 4482/2017, 
του ποσού των 48.150.000,00 €, το οποίο επιμερίζεται 
και καταβάλλεται μηνιαίως ως εξής:

Α) Για το μήνα Ιανουάριο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Β) Για το μήνα Φεβρουάριο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Γ) Για το μήνα Μάρτιο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Δ) Για το μήνα Απρίλιο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Ε) Για το μήνα Μάιο το ποσό των 4.012.500,00 €.

ΣΤ) Για το μήνα Ιούνιο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Ζ) Για το μήνα Ιούλιο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Η) Για το μήνα Αύγουστο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Θ) Για το μήνα Σεπτέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.
Ι) Για το μήνα Οκτώβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.
ΙΑ) Για το μήνα Νοέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €. 
IB) Για το μήνα Δεκέμβριο το ποσό των 4.012.500,00 €.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 13 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5803 (4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας για αιρετών, μελών Διοικητικού Συμ-

βουλίου και υπαλλήλων υπηρετούντων στη Δη-

μοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και 

Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 

έτος 2020. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

5. Την αριθ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/ 
2017 (ΦΕΚ 110/Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 
διατάξεις.»
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010 « Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

10. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθ. πρωτ. 253/03-02-2020 
της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και 
Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και την 
αριθ. 252/03-02-2020 απόφαση του Προέδρου αυτής, 
αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών, των μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων του φορέα, 
για το έτος 2020, σχετικά με τις αιτιολογημένες ανάγκες 
μετακίνησης των ανωτέρω για συμμετοχή σε ημερίδες, 
συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διεκπεραιώσεις 
υποθέσεων για τις ανάγκες της επιχείρησης.

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφα-
ση αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1356/ 
20.01.2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας της 
επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € από τις 
πιστώσεις του Π/Υ έτους 2020 του φορέα και θα βαρύνει 
τον παρακάτω Κ.Α.: 0262, 0772. Κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2020 ενδέχεται να τροποποιηθούν 
οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών, των μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων της Δημοτικής 
Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το έτος 2020, ως εξής:

Αριθμός 

Προτεινόμενων 

Αιρετών, Μελών 

Δ.Σ. και 

Υπαλλήλων

Κατηγορία
Κλάδος/ 

Ειδικότητα

Ανώτατο Όριο 

ημερών κίνησης 

εκτός έδρας κατ’ 

έτος ανά αιρετό, 

μέλος Δ.Σ. και 

υπαλλήλων

1 Πρόεδρος Αιρετός 30

1 Αντιπρόεδρος Αιρετός 20

9 Μέλη Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 10

2
Νομικοί 

σύμβουλοι
Συνεργαζόμενοι 20

1
Γενικός 

Διευθυντής

Προϊστάμενος 

Γενικής 

Διεύθυνσης

60

1
Διευθυντής 

Τηλεόρασης

Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης
20

1
Τεχνικός Διευ-

θυντής

Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης
20

1
Διευθυντής 

Ραδιοφώνου

Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης
20

1

Διευθυντής 

Διοίκησης και 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης
20

3
Προϊστάμενοι 

Τμημάτων

Προϊστάμενος 

Τμήματος
20

30 Δημοσιογράφοι Υπάλληλος 20

11 Εικονολήπτες Υπάλληλος 20

6 Οδηγοί Υπάλληλος 20

4 Σκηνοθέτες Υπάλληλος 20

20 Διοικητικοί Υπάλληλος 20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 2 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Δωδώνης 

για το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/A΄/7-6-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αναφέρονται 
αντίστοιχα στις «Αποδοχές - Υπερωριακή εργασία -Επι-
δόματα» καθώς και στην «Αποζημίωση υπαλλήλων οι 
οποίοι εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα».

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 
τ.Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-1-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών - Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολιτικής- 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -Γενική Δ/νση Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση: Εισο-
δηματικής πολιτικής με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του K.B του ν. 4354 (176/Α΄) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και 
ΔΕΚΟ του κεφ. Α του ν. 3429/2005 (Α’  314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

το έτος 2020, για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων 
και επειγουσών αναγκών για τις οποίες επιβάλλεται η 
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απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας ύδρευσης 
του Δήμου Δωδώνης πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας και κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Δήμου Δωδώνης λόγω και της ιδιομορφίας του Δήμου 
(56 Δημοτικά Διαμερίσματα κ.λ.π) και των αυξημένων 
αναγκών για την συντήρηση και επίβλεψη των δικτύων 
ύδρευσης και την αντιμετώπιση των βλαβών σε αυτά.

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την παραπάνω υπε-
ρωριακή απασχόληση, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
των: α) ΚΑ 30-6012 β) ΚΑ 30 - 6022 γ) Κ.Α. 30-651 δ) Κ.Α. 
30-6052 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι-
βή, εννέα (9) υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Δω-
δώνης κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2020 για 
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών στην υπηρεσία ύδρευσης λόγω και της ιδιο-
μορφίας του Δήμου (56 Δημοτικά Διαμερίσματα κ.λ.π) 
και των αυξημένων αναγκών για την συντήρηση και επί-
βλεψη των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση των 
βλαβών σε αυτά ως εξής:

Α) Για την Δ.Ε Αγίου Δημητρίου και Δ.Ε. Δωδώνης:
Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός (μόνιμος), Ένας (1) Χει-

ριστής Μηχανημάτων (μόνιμος), Ένας (1) Εργάτης (μόνι-
μος) και Ένας (1) Τεχνίτης υδραυλικός (Ι.Δ.Α.Χ,).

Β) Για την Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου:
Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός (μόνιμος) και Ένας (1) 

Εργάτης (μόνιμος).
Γ) Για την Δ.Ε Σελλών:
Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός (μόνιμος), Ένας (1) Χειριστής 

Μηχανημάτων (μόνιμος) και Ένας (1) Εργάτης (μόνιμος).
2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβασης του υποχρε-

ωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία 
ανά υπάλληλο ορίζονται ανά εξάμηνο, ήτοι:

α. 120 ώρες για το Α’ εξάμηνο (έως 30-06-2020).
β. 120 ώρες για το Β’ εξάμηνο (01-07-2020 έως 

31-12-2020) χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομεί-
ωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων, ήτοι: για απογευματι-
νή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο το κάθε εξάμηνο.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.

4. Η ωριαία αποζημίωση για την ανωτέρω εργασία 
καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωση 3 
της παραγράφου Α του άρθρου 20 του 4354/2015(ΦΕΚ 
176/16-12-2015 τ.Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα την παρ. Α.1 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 1 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας α) για την τή-

ρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης και β) Ληξιάρ-

χων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωδώνης για 

το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/A΄/7-6-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αναφέρονται 
αντίστοιχα στις «Αποδοχές - Υπερωριακή εργασία -Επι-
δόματα» καθώς και στην «Αποζημίωση υπαλλήλων οι 
οποίοι εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα».

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 
τ.Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-1-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών -Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολιτι-
κής- Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -Γενική Δ/νση Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση: 
Εισοδηματικής πολιτικής με θέμα «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του KB του ν. 4354 (176/Α’) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και 
ΔΕΚΟ του κεφ. Α του ν. 3429/2005 (Α’314) και άλλες μι-
σθολογικές διατάξεις.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

το έτος 2020, για την αντιμετώπιση των οποίων επι-
βάλλεται η απασχόληση προσωπικού των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωδώνης πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, (ορθή λειτουργία Ληξιαρχείων των 
δημοτικών ενοτήτων, τήρηση πρακτικών των συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς αυτό συνεδρι-
άζει πέραν του υποχρεωτικού του ωραρίου εργασίας).

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την παραπάνω υπε-
ρωριακή απασχόληση, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
των: α) ΚΑ 10-6012 και β) Κ.Α 10-6051 του προϋπολο-
γισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2020, αποφασί-
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι-
βή, έξι (6) υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών 
του Δήμου Δωδώνης κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 
31-12-2020.

2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβασης του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία 
ανά υπάλληλο ορίζονται ανά εξάμηνο,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7654 Τεύχος B’ 695/04.03.2020

ήτοι:
α. 120 ώρες για το Α’ εξάμηνο (έως 30-06-2020).
β. 120 ώρες για το Β’ εξάμηνο (01-07-2020 έως 31-12-2020) 

χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο εξαμήνων, ήτοι: για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το κάθε 
εξάμηνο.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.

4. Η ωριαία αποζημίωση για την ανωτέρω εργασία 
καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωση 3 της 

παραγράφου Α του άρθρου 20 του 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015 τ.Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα την παρ. Α.1 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006950403200008*
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