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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της Φ.253.2/146490/Α5 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού
ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών
και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το
συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν
τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄).

2

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 496/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, περί σύστασης
δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση προς αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253.2/16178/Α5
(1)
Συμπλήρωση της Φ.253.2/146490/Α5 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού
ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών
και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το
συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
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58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄)
και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄)
και με το άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ
14 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ
12 Α΄).
6. Τη με αριθμ. Φ.253.1/80988/Α5/27.5.2019 (ΦΕΚ 1867
Β΄) υπουργική απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων
σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019-2020, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Τη με αριθμ. Φ.153/79899/Α5/2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄
και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ...... για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
κι εφεξής».
8. Τη με αριθμ. Φ.253/193309/Α5/9.12.2015 (ΦΕΚ 2647
Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
9. Την με αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5/2019 (ΦΕΚ 3557
Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και
αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών
και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν
στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που
διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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» (ΦΕΚ 98 Α΄) κατ’ εφαρμογή των
οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/055/15547/Β1 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (121-Α΄) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.253.2/146490/Α5 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν
πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά
το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον
Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄), ως ακολούθως:
Α. Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τη δεύτερη παράγραφο, προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:
«Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και
αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν
μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου ακόμα και
εάν υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε λύκειο
άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους
υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις
πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό
και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό
έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102). Οι διατάξεις
της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν
αίτηση - δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019.».
Β. Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, μετά την περίπτωση Β. προστίθεται περίπτωση Γ. ως εξής:
«Γ. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των
ΕΠΑΛ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1 της παρούσης:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει
ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο
ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και
τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις
πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2019 (χρήση 2018)
του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο
ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν
κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης
κατοικίας του.
3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας
στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση - Δήλωση για
συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
Ειδικά για την περίπτωση αυτή καθορίζεται διάστημα
υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
τη δημοσίευση της τροποποίησης της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
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Γ. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται
δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που
υπάγονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 της
παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης με την
προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση
την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 9326/2293
(2)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 496/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, περί σύστασης
δεκατριών (13) 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».
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.
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ
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 συνέπειές
τους, νόμιμες».
9. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/5.7.2016 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΄/27.5.2016) - ”Ρυθμίσεις θεμάτων
προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων”.
10. Την υπ’ αριθμ. 1775/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
11. Την υπ’ αριθμ. 5022/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Aθηνών με την οποία εξαφανίζεται η
εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 1775/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίζεται ότι οι
ενάγοντες (εν συνόλω 13) συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου.
12. Το υπ’ αριθμ. 74/2020 πιστοποιητικό του Εφετείου
Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι έως και 24.1.2020,
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δεν έχουν βρεθεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα κατά
της υπ’ αριθμ. 5022/2019 απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών.
13. Την υπ’ αριθμ. 496/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Φυλής, περί σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Φυλής
σε συμμόρφωση προς εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης.
14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30275/7.10.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την
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’ αριθμ. 496/2019 απόφαση του Δήμου Φυλής, περί σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στον εν λόγω Δήμο σε συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1.

ΒΕΡΟΥΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ Γεωλόγων

1

2.

ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ Γεωπόνων

1

3.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1

4.

ΣΤΑΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1

5.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ Διοικητικού

1

6.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ Διοικητικού

1

7.

ΒΕΡΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΕ Διοικητικού

1

8.

ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ Διοικητικού

1

9.

ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ Διοικητικού

1

10. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ Διοικητικού

1

11. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

12. ΚΟΝΤΟΡΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1

13. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΕ Κλητήρων

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Φυλής. 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
322.128 ευρώ, στον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής, οικονομικού έτους 2020 σε βάρος των Κ.Α. 10.6021, 15.6021
και 30.6021. Ανάλογη δε δαπάνη ύψους 322.128 ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. 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

4532

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. απόφ. 4527
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έτους 2020.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59/Α΄/14.3.2007).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 203/Α΄/5.12.2018).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ... και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015).
4. Την προκαλούμενη δαπάνη ύψους τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) ετησίως, που θα καλυφθεί
από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(ΚΑΕ: 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία») οικονομικού έτους 2020.
5. Την εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση για ανθρώπινο
δυναμικό που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για το έτος 2020,
ως εξής:
1) Η υπερωριακή απασχόληση αφορά 150 στελέχη
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
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2) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και μέχρι τις 22.00. μ.μ.), ορίζονται ανά εξάμηνο,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των
δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και δεν θα μπορούν
να υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά άτομο ανά εξάμηνο.
3) Η περίοδος υπερωριακής απασχόλησης είναι από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι
31.12.2020.
4) Το συνολικό ποσό αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία να μην υπερβαίνει την εγγεγραμμένη πίστωση
(ΚΑΕ 0261) των 35.000 € και, τέλος,
5) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης, κατανομής των ωρών ανά υπάλληλο
και περιγραφής των συγκεκριμένων εργασιών είναι η
Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν εισήγησης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
6) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση
του παρασχεθέντος υπερωριακά έργου ορίζονται οι
Διευθυντές των υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις
υπερωρίες ή σε κάθε περίπτωση οι ιεραρχικά προϊστάμενοί τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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