
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Με-
ταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του 
ν.  4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167).

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το νόμιμα εγκα-
τεστημένο στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας 
«ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD.» 
οκτώ (08) βιβλιοθηκών, τεσσάρων (04) πλαϊνών 
επένδυσης και ενός (01) χαρτοθεσίου, προς την 
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Καλύμνου.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ», για την κάλυψη 
της δαπάνης επισκευής του ελικοπτέρου HC-31 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΣΥΝΤΕΤΑ 
Βασίλειο δύο (02) τηλεοράσεων TURBO X 43΄΄ TXV 
4355 και TURBO X 49΄΄ TXV-4950SMT, προς την 4η 
ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΑΓΓΕΛΑΚΗ 
Νικόλαο μεταχειρισμένων επίπλων γραφείου, 
προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ELENA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της 
συντήρησης - επισκευής όλων των παραθύρων -
κουφωμάτων του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρί-
ου που στεγάζεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού (ΑΕΝ) Καλύμνου.

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ναυτικό Επι-
μελητήριο της Ελλάδος προς την Ακαδημία Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου, για την ανάληψη του 
κόστους επισκευής της μόνωσης των εγκαταστά-
σεων της Ακαδημίας.

8 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) 
Limited» προς την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-

κού (ΑΕΝ) Ύδρας, για την ανάληψη του κόστους 
επισκευής και αναβάθμισης των παραθύρων του 
κτηρίου της Ακαδημίας.

9 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά, 
για το έτος 2020.

10 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλά-
δας (ΟΕΕ) για το Α΄ εξάμηνο 2020.

11 Καταμερισμός στα τμήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας των εννιά (9) θέσεων για την πρό-
σληψη Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ, που 
κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

12 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Επιμελητηρίων Χαλκιδικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4378-15-01-2020 (1)
Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Με-

ταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμμα-

τος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του 

ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 167).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ΄ για το «Εθνικό Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης», του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει, και ιδίως τα 
άρθρα 134 και 139 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Την 47/18.7.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

10. Την 23451/24.02.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδι-
κασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμ-
μάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση 
και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως 
ισχύει.

11. Την 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της 46274/26.09.2014 -
ΦΕΚ 2573/Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης)».

12. Την υπ’ αριθμ. 3972/15.01.2020 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

13. Την ανάγκη υποστήριξης των διαδικασιών και 
φορέων κατά την κατάρτιση και έναρξη υλοποίησης 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 139, του 
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 167).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους επτά εκατομμυρίων πεντα-
κοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Την έγκριση Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Με-
ταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανά-
πτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μετα-
βατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων 
του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (εφεξής: «το 
Πρόγραμμα»), με συνολικό προϋπολογισμό επτά εκα-

τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ, 
όπως κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 3 κατωτέρω, 
με περίοδο εφαρμογής που ξεκινά από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει ένα έτος μετά 
την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ.

2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες 
που αφορούν α) στην κατάρτιση, την ενημέρωση, το 
σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και 
των Προγραμμάτων του, β) στην υποστήριξη της υλο-
ποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 110
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και γ) στην πραγματοποίηση των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β του 
άρθρου 129, του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της πα-
ρούσας απόφασης είναι:

2.1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), για τις ενέργειες που 
αφορούν στις προτεραιότητες των περιπτώσεων α), β) 
και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2.2. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξι-
ακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ), για τις ενέργειες που 
αφορούν στις προτεραιότητες των περιπτώσεων α) και 
β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2.3. Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, ως φορείς κα-
τάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα με τον 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167), για τις ενέργειες που αφορούν στην 
περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών-δαπανών στο 
πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης αυτής καθορίζονται 
στο άρθρο 4.

Άρθρο 3

Για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, 
εγκρίνεται για κάθε φορέα-δικαιούχο συνολικός προϋπο-
λογισμός για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, 
ως ακολούθως:

3.1. Για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται συνολικός προϋ-
πολογισμός δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ, για 
την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων ενεργειών 4.1., 
4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. και 4.12 του 
άρθρου 4 της παρούσας.

3.2. Για τη Μ.Ο.Δ. ΑΕ εγκρίνεται συνολικός προϋπο-
λογισμός ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, για 
την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων ενεργειών 4.1., 
4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10., 4.11. και 4.12., του 
άρθρου 4 της παρούσας.

3.3. Για κάθε φορέα κατάρτισης Τομεακού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης - ΤΠΑ και Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης - ΠΠΑ (Υπουργείο/Περιφέρεια), σύμφωνα με 
τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167), εγκρίνεται συνολικός προϋπο-
λογισμός εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ, για 
την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων κατηγοριών 4.2., 
4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.10., 4.11. και 4.12. του άρθρου 4 της 
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παρούσας. Από τον συνολικό εγκρινόμενο προϋπολογισμό 
κάθε φορέα κατάρτισης ΤΠΑ/ΠΠΑ, ποσοστό τουλάχιστον 
70% θα διατίθεται αθροιστικά για τις επιλέξιμες κατηγορίες 
4.4. και 4.5., με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών - εμπει-
ρογνωμοσυνών - ερευνών ή/και την λήψη υπηρεσιών συμ-
βούλων για την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την 
ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης 
του οικείου τομεακού ή περιφερειακού προγράμματος. 
Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ενερ-
γειών τεχνικής βοήθειας, οι φορείς δικαιούχοι οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ενίσχυσης της επιχειρησια-
κής ικανότητας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Άρθρο 4

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της παρούσας απόφασης προσδιορίζονται, με 
κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των αντίστοιχων κατηγορι-
ών ενεργειών του Παραρτήματος της 23451/24.02.2017 
(Β΄ 677) απόφασης, όπως ισχύει, χωρίς διάκριση υποπρο-
γραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό 
κάθε κατηγορίας, ως εξής:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ 23451/ 

03.03.2017 (Β΄ 
677) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

4.1. Εξοπλισμός γραφείων Α.1.

4.2. Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός 
εξοπλισμός Α.2.

4.3. 

Αγορά λογισμικού, 
ανάπτυξη, εγκατάσταση, 
υποστήριξη, συντήρηση 
εξοπλισμού και λογισμικού

Β.1.

4.4. 

Εκπόνηση μελετών - 
εμπειρογνωμοσυνών - 
ερευνών, με αντικείμενο την 
ενίσχυση του φορέα για την 
κατάρτιση, την ενημέρωση, 
το σχεδιασμό και την έναρξη 
της υλοποίησης του ΕΠΑ και 
των προγραμμάτων του

Β.2.

4.5. 

Υπηρεσίες συμβούλων, με 
αντικείμενο την ενίσχυση 
του φορέα για την 
κατάρτιση, την ενημέρωση, 
το σχεδιασμό και την έναρξη 
της υλοποίησης του ΕΠΑ και 
των προγραμμάτων του

Β.3.1.

4.6. 

Λειτουργία φορέων και 
υποστηρικτικών δομών, 
σύμφωνα με τα άρθρα 136 
παρ. 2 και 141 παρ. 1 του 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167)

Β.3.3.

4.7. 
Οργάνωση εκδηλώσεων-
συνεδριάσεων-σεμιναρίων 
- συσκέψεων

Γ.1.

4.8. Γενικά έξοδα λειτουργίας Γ.3.

4.9. 
Έξοδα λειτουργίας και 
δημοσίων σχέσεων 
Προϊσταμένων αρχών 

Γ.4.

4.10 
Εκπαίδευση του 
προσωπικού και συμμετοχή 
σε ημερίδες, συνέδρια ή fora

Γ.5.

4.11. 

Έξοδα μετακινήσεων 
εσωτερικού - εξωτερικού 
Προϊσταμένων και 
λοιπού προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Προϊστάμενου της Γ.Δ.Δ.Ε.

Γ.6.

4.12. Έξοδα Δημοσιεύσεων - 
Ανακοινώσεων Γ.7.

Άρθρο 5

1. Ως έργο τεχνικής βοήθειας προς ένταξη στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θεωρείται το σύ-
νολο των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών που ανα-
λαμβάνει ένας φορέας δικαιούχος, με προϋπολογισμό το 
σύνολο του προϋπολογισμού των ενεργειών, που ο φο-
ρέας αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος 
αποτελούν νέα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ. Τα εν 
λόγω έργα εντάσσονται σε Συλλογική απόφαση (ΣΑ) του 
εθνικού ΠΔΕ του δικαιούχου και φορέα χρηματοδότη-
σης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δι.Δι.ΕΠ, στην οποία 
κοινοποιείται η σχετική πρόταση ένταξης του φορέα, 
συνοδευόμενη από το κατάλληλα συμπληρωμένο Τεχνι-
κό Δελτίο Έργου π.δ.Ε (ΤΔΕ-ΠΔΕ) που προβλέπεται για 
τα έργα εθνικών πόρων. Στο υποβαλλόμενο ΤΔΕ - π.δ.Ε 
της πρότασής του, ο φορέας προσδιορίζει την υπηρεσία 
υλοποίησης καθώς και την αρμόδια υπηρεσία πληρωμής 
των έργων.

Άρθρο 6

Η υλοποίηση των έργων - ενεργειών των δικαιούχων 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
139 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Άρθρο 7

Η χρηματοδότηση - πληρωμή των έργων γίνεται σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τα έργα ΠΔΕ, και 
ιδίως τις διατάξεις της 134453/23.12.15 (Β΄ 2857) από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Του-
ρισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 8

Η Δι.Δι.Ε.Π. δύναται να ζητά από τους δικαιούχους δι-
ευκρινιστικά στοιχεία κατά την υποβολή της πρότασης 
ένταξης, καθώς και πληροφορίες για την πορεία υλοποί-
ησης του προγράμματος ενεργειών τους.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το νόμιμα εγκα-

τεστημένο στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας 

«ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD.» 

οκτώ (08) βιβλιοθηκών, τεσσάρων (04) πλαϊνών 

επένδυσης και ενός (01) χαρτοθεσίου, προς την 

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Καλύμνου.

  Με την 2824.76/2594/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 
εισερχ. ΑΕΝ Καλύμνου: 394/29-08-2019 επιστολή δωρε-
άς του νόμιμα εγκατεστημένου στην Ελλάδα γραφείου 
της εταιρείας «ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT 
LTD.» οκτώ (08) βιβλιοθηκών, τεσσάρων (04) πλαϊνών 
επένδυσης και ενός (01) χαρτοθεσίου, προς την Ακαδημία 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Καλύμνου, συνολικής αξίας 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (2.504,80 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ-

ΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ», για την κά-

λυψη της δαπάνης επισκευής του ελικοπτέρου 

HC-31 του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-

φυλακής.

  Με την 2824.76/2599/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
υπ’ αριθμ. 85/05-11-2019 επιστολή δωρεάς της εταιρείας 
«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την κάλυψη της δαπάνης 
της επισκευής του ελικοπτέρου HC-31 του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έως του ποσού των 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

(4)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΣΥΝΤΕΤΑ 

Βασίλειο δύο (02) τηλεοράσεων TURBO X 43΄΄ 

TXV 4355 και TURBO X 49΄΄ TXV-4950SMT, προς 

την 4η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

  Με την 2824.76/2606/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 4ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 2651/08-08-19 
επιστολή δωρεάς του ΣΥΝΤΕΤΑ Βασιλείου του Παναγιώ-
τη, δύο (02) τηλεοράσεων TURBO X 43΄΄ TXV 4355 και 
TURBO X 49΄΄ TXV-4950SMT, προς την 4η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 
συνολικής αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

Νικόλαο μεταχειρισμένων επίπλων γραφείου, 

προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

  Με την 2824.76/2625/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
υπ’ αριθμ. εισερχ. Κ.Λ. Χανίων: 1145/08-11-18 επιστολή 
δωρεάς του ΑΓΓΕΛΑΚΗ Νικολάου του Παναγιώτη μετα-
χειρισμένων επίπλων γραφείου (7 ξύλινες βιβλιοθήκες, 
2 ντουλάπες, 2 γραφεία γωνία με συρταριέρες, 4 ξύλινα 
γραφεία με συρταριέρες και 4 ξύλινα ντουλάπια), προς 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων ευρώ (1.000 €).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(6)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ELENA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ-

ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της συ-

ντήρησης - επισκευής όλων των παραθύρων -

κουφωμάτων του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρί-

ου που στεγάζεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-

τικού (ΑΕΝ) Καλύμνου.

  Με την 2824.76/2629/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
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αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
υπ’ αριθμ. εισερχ. ΑΕΝ Καλύμνου: 422/16-09-19 επιστολή 
δωρεάς της εταιρείας «ELENA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
προς την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Καλύ-
μνου, για την συντήρηση - επισκευή (δαπάνη προμή-
θειας των υλικών καθώς και εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών από κατάλληλο συνεργείο της επιλογής του 
δωρητή) όλων των παραθύρων - κουφωμάτων του 1ου 
και 2ου ορόφου του κτιρίου που στεγάζεται η Ακαδημία, 
συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ναυτικό Επι-

μελητήριο της Ελλάδος προς την Ακαδημία Εμπο-

ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου, για την ανάληψη του 

κόστους επισκευής της μόνωσης των εγκαταστά-

σεων της Ακαδημίας.

  Με την 2824.76/2637/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η υπ’ αριθμ. εισερχ. ΑΕΝ Χίου: 609/02-10-19 επιστολή 
δωρεάς του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συνο-
δευόμενη από το απόσπασμα πρακτικών της 9ης συνε-
δρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, προς την Ακαδημία 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου, για την ανάληψη του 
κόστους επισκευής της μόνωσης των εγκαταστάσεων 
της Ακαδημίας, από Τεχνικό Γραφείο της επιλογής του, 
συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.0000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(8)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εται-

ρεία «Hellenic Mutual War Risks Association 

(Bermuda) Limited» προς την Ακαδημία Εμπο-

ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ύδρας, για την ανάληψη 

του κόστους επισκευής και αναβάθμισης των πα-

ραθύρων του κτηρίου της Ακαδημίας.

  Με την 2824.76/2646/2020/15.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
10-10-2019 επιστολή δωρεάς του προέδρου της εται-

ρείας «Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) 
Limited», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα, 
προς την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ύδρας, 
για την ανάληψη του κόστους επισκευής και αναβάθμι-
σης των παραθύρων του κτηρίου της Ακαδημίας, από 
συνεργείο της επιλογής της, συνολικής καθαρής αξίας 
τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (39.900 €), 
πλέον ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 136248/34310 (9)
    Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά, 

για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-1-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

γ) Της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ' αριθμ. 77468/17-12-2019 αίτημα του Δήμου 
Πειραιά, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
και μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο 
Πειραιά για το έτος 2020, ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΑΝΩΤΑ-
ΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 30
2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 30

3 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30
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4 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ-
ΛΟΓΩΝ 1 30

5 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60

6 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60

7 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60

8 TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 60

9 TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60

10 TE ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60

11 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 60

12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 60

13 TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 60

14 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 60

15
ΠΕ ΕΦΟΡΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ

3 25

16 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 10

17 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟ-
ΜΩΝ 1 10

18 TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟ-
ΜΩΝ 5 10

19
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΣΥ

2 30

20
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΣΥ

1 10

21 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 10
22 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 1 10
23 TE ΜΑΙΩΝ 1 10

24 TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 3 10

25 TE ΕΠΟΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 2 10

26 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 5

27 TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 30

28 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 10

29 TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2 10

30 TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3 10

31 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 30
32 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 5

33 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 40

34 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 40

35 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 40

36
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
- ΜΗΧ/ΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 10

37
TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
- ΜΗΧ/ΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 10

38 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 10

39 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 30

40 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 30

41

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 30

42
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 30

43 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

44 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 30

45 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 30

46 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

47 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 30

48 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

49 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 30

50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 20

51 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20
52 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1 20

53 TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 20

54 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20
55 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 45

56 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η/Υ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) 1 10

57 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Υ 1 10

58 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ) 1 10

59 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
SOFTWARE 1 10

60 TE ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 15
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61
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

1 60

63

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 20

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2020 στους ΚΑ: 10.6422.03 με το ποσό των 20.000,00 €, 
15.6422.04 με το ποσό των 10.000,00 €, 15.6422.24 με 
το ποσό των 7.270,00 € 20.6422.16 με το ποσό 3.000 €, 
20.6422.21 με το ποσό των 16.000 €, 30.6422.07 με το 
ποσό των 30.000 €, 30.6422.15 με το ποσό των 16.200,00 €
30.6422,17 με το ποσό των 8.804,00 €, 30.6422.20 με 
το ποσό των 8.300,00 €, 30.6422.23 με το ποσό των 
8.000,00 €, 30.6422.25 με το ποσό των 15.000,00 €, 
30.6422,26 με το ποσό των 12.000,00 €, 35.6422,14 με το 
ποσό 10.500,00 €, 356422.22 με το ποσό των 25.000,00, 
40.6422.06 με το ποσό των 30.000,00 €, 60.6422.08 με το 
ποσό των 500,00 € 54.6422,27 με το ποσό των 5.000,00 €,
69.6422.18 με το ποσό των 8.000,00 € και 69.6422.19 με 
το ποσό των 4.000,00 €.

Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν ανα-
μόρφωσης πριν τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης από 
το Δήμο Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ/1/301 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλά-

δας (ΟΕΕ) για το Α΄ εξάμηνο 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθο-

λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) 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 (Α΄ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

β) Της υπ' αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκυκλίου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται.

γ) Του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως του Οικονομικού 
Επιστημονικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (ΦΕΚ 295/τ.Α΄/
27-12-1980) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1479/1984  
(ΦΕΚ 145/τ.Α΄/28-9-1984) και ισχύει.

δ) Του π.δ. 546/1988 «Οργανισμός Οικονομικού Επι-
μελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 257/τ.Α΄/17-11-1988).

2. Την απόφαση της Μ/76/31-12-2019 Συνεδρίασης 
της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. για την ανάγκη αντι-
μετώπισης των αυξημένων, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την διοι-
κητική στήριξη των οργάνων του Ο.Ε.Ε. (συνεδριάσεις 
Κεντρικής Διοίκησης, εκδηλώσεις, επιτροπές, κ.λπ.).

3. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογι-
σμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για το 
έτος 2020, ο οποίος δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, αποφασίζει:

1. Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης με αμοιβή, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής 
απασχόλησης, μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
και Ιούνιο 2020, για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

2. Η δαπάνη που προκύπτει από την υπερωριακή 
απασχόληση του ως άνω προσωπικού του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας ύψους επτά χιλιάδων πεντα-
κοσίων ευρώ (7.500 €) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3. Η διαπίστωση της πραγματοποίησης της υπερω-
ριακής εργασίας γίνεται με βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2481 (11)
Καταμερισμός στα τμήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας των εννιά (9) θέσεων για την πρό-
σληψη Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ, που 
κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(συνεδρίαση 8/11.12.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ Α' 78) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
80 παρ. 22 του ν. 4009/2001 (φΕΚ Α' 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περίπτ.η' του 
ν. 4485/2017 (φΕΚ Α' 114), καθώς και του άρθρου 16 παρ. 
3 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ ΑΊ95) όπως ισχύει.

3. Την απόφαση με αριθμ. Φ./106843/Ζ2/2.7.2019 
(ΑΔΑΨ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ) του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν 
διατεθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εννέα (9) θέσεις 
για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ 
στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

4. Την απόφαση/εισήγηση της με αριθμ. 18/10.12.2019 
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπι-
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στημίου Μακεδονίας, σχετικά με την κατανομή των εν-
νέα (9) θέσεων Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα 
Τμήματα του Ιδρύματος.

5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Τον καταμερισμό των ΕΝΝΕΑ (9) θέσεων για την πρό-
σληψη Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι., 
που κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με 
βάση την υπ' αριθμ. Φ./106843/Ζ2/2.7.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από το Α.Ε.Ι. στα παρα-
κάτω Τμήματα, ως εξής:
• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δύο (2) θέσεις
• Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών Μία (1) θέση

• Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Μία (1) θέση

• Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Μία (1) θέση

• Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής Μία (1) θέση

• Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Μία (1) θέση

• Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής Μία (1) θέση

• Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης Μία (1) θέση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 71 (12)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Επιμελητηρίων Χαλκιδικής.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 9/20-12-2019)

  Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του ν. 4497/2017, περί Επιμελητηρίων 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγ-
χρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄171).

• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).

• Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

• Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα, ομό-
φωνα αποφασίζει και εγκρίνει:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, η οποία 
συνδέεται άρρηκτα με την αντιμετώπιση έκτακτων, επει-
γουσών και σοβαρότατων υπηρεσιακών αναγκών, που 
προκύπτουν λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώ-
σεων του φορέα, ενδεικτικά αναφέροντας την αντιμε-
τώπιση των απαιτήσεων της λειτουργίας του Μητρώου 
του Επιμελητηρίου, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
και της Υπηρεσίας μιας Στάσης, την υποστήριξη των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα 
μέλη του (σεμινάρια, e-learning κ.α.), την πραγματοποί-
ηση ενημερωτικών ημερίδων, συνέδριων και εν γένει 
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου που στόχο έχουν την 
υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου, 
την υποστήριξη υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών 
προγραμμάτων, τη διαχείριση του συνεδριακού κέντρου 
του Επιμελητηρίου κ.τ.λ., για πέντε (5) τακτικούς υπαλλή-
λους και δύο (2) υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (ΙΔΑΧ) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 
έως 30/06/2020 και σε κάθε περίπτωση ως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες εξαμηνιαίως ανά υπάλληλο και για το χρονι-
κό διάστημα από 01.07.2020 έως 31.12.2020 για πέντε 
(5) τακτικούς υπαλλήλους και για δύο (2) υπαλλήλους 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και σε κάθε 
περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως 
ανά υπάλληλο.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου έτους 2020 (Κ.Α. εξόδων 0261) ύψους 
5.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 10 Ιανουαρίου 2020

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000672101200008*


		2020-01-22T18:10:29+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




