
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών 
όπλων.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου «Επισκευή ζημιών από θαλασσο-
ταραχή στο λιμένα Λεοντίου (αλιευτικός) Ν. Αίγι-
νας».

4 Εφαρμογή της κρατικής εποπτείας επί των Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φο-
ρέων.

5 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Τήνου.

6 Ορισμός Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
Δήμου Βελβεντού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3009/2/174-α΄ (1)
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών 

όπλων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2168/ 
1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχι-
κά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Τις διατάξεις π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄ 4).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 80 από 18-07-2019 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1

του άρθρου 3 της αριθμ. 3009/2/20στ΄/07-01-1994
απόφασης (Β΄ 41), όπως ισχύει, διάρκεια ισχύος αδει-
ών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την
31-12-2020, παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημε-
ρομηνία λήξης τους.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 Αριθμ. 39398/Ν1 (2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «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 διά-
ταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/
2019 (13 Α΄).

4. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 
2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (756 Β΄).

5. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφα-
ση (1584 Β΄).

6. Την αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... χαρακτή-
ρα» (1157 Β΄).

7. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/113087/Δ5/06-09-2013 (188/
τ.Β΄/31-01-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, η οποία 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 72112/Ν1/07-05-2018 
(1798/τ.Β’/21-05-2018) υπουργική απόφαση.

8. Την αριθμ. 2186/29-03-2019 αίτηση των ενδιαφε-
ρομένων για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την αριθμ. ΔΑ/3368/21-02-2020 απόφαση διατύπω-
σης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την αριθμ. 1614/Υ1/08-01-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής … 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (8 Β’/10-
01-2020).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ .2. ΓΑ/113087/Δ 5/
06-09-2013 (188/τ. Β΄/31-01-2014) υπουργική απόφα-
ση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 72112/
Ν1/7-05-2018 (1798/τ.Β’/21-05-2018) υπουργική απόφα-
ση ως προς τη συστέγαση, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Χ. ΚΑΙ Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) 
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι 
(20) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΠΡΩ-
ΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΑ 
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στο 7ο χλμ. Λάρισας - Τρι-
κάλων στη Λάρισα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ασπασία Καράτζιου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ   

Ι

   Αριθμ. 3122.1-Τ13/19871/2020 (3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου «Επισκευή ζημιών από θαλασ-

σοταραχή στο λιμένα Λεοντίου (αλιευτικός) Ν. 

Αίγινας». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001 (Α΄ 145), «Ελεύθερη Παροχή υπη-

ρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενι-
κής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Με-
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και 
άλλες διατάξεις».

β. Τον ν. 3044/2002 (Α΄ 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσί-
ων Έργων» (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ), όπως αντι-
καταστάθηκε από τον ν. 3153/2003 (Άρθρο 44 παρ. 1) 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
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και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

γ. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

δ. Το π.δ. 13/2018 (Α΄ 26/20-02-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121/09-07-2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Το αριθμ. πρωτ. 311/12-02-2020 έγγραφο Δ.Λ.Τ. 
Αίγινας, με συνημμένη την αριθμ. 7/2020 (ΑΔΑ: 65ΩΩ-
ΟΛΤΠ-71Ρ) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

ζ. Το αριθμ. πρωτ. 3122.1-Τ13/12003/2020/20-02-2020 
έγγραφο Υπηρεσίας.

η. Το αριθμ. πρωτ. 177360/03-03-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων 
(Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ως Προϊστάμενης Αρχής 
και του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών 
Δήμων (Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περι-
φέρειας Αττικής ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την 
εποπτεία και κατασκευή του έργου «Επισκευή ζημιών 
από θαλασσοταραχή στο λιμένα Λεοντίου (αλιευτικός) 
Ν. Αίγινας».

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Aριθμ. 2200/87850 (4)
Εφαρμογή της κρατικής εποπτείας επί των Αγρο-

τικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φο-

ρέων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνε-

ταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52),
β) 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» (Α΄ 78).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της κρατικής εποπτείας

Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και 
Συνεργατισμού, στο εξής εποπτεύουσα αρχή, εφαρμόζει 
την κρατική εποπτεία στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
(ΑΣ), στους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς (ΑνΣ), στις 
Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών (ΕΑνΣ), στις Αγρο-
τικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), στις Οργανώσεις και 
Ομάδες παραγωγών και τις ενώσεις τους και τις Διεπαγ-
γελματικές Οργανώσεις (ΔΟ), σύμφωνα με το άρθρο 21 
του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο και καθήκοντα
οργάνων κρατικής εποπτείας

Το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας και τα καθή-
κοντα των οργάνων εποπτείας αφορούν:

α) στη διαπίστωση της σύννομης λειτουργίας και στην 
υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ, Οργα-
νώσεων και Ομάδων παραγωγών και των ενώσεών τους 
και των ΔΟ και ειδικότερα στη διαπίστωση της νομιμότη-
τας των πράξεων και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων 
του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των 
οργάνων διοίκησης,

β) στην τήρηση και ενημέρωση του εθνικού μητρώου 
του άρθρου 22 του ν. 4673/2020,

γ) στην εξακρίβωση της ακρίβειας και ειλικρίνειας των 
υποβληθεισών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από 
τους ΑΣ, ΑνΣ, τις ΕΑνΣ, ΑΕΣ, Οργανώσεις και Ομάδες 
παραγωγών και τις ενώσεις τους και

δ) στην εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των 
συνεταιριστικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οι-
κονομικών υποχρεώσεων των μελών των ΑΣ, των ΑνΣ, 
των ΕΑνΣ, των ΑΕΣ, των Οργανώσεων και Ομάδων πα-
ραγωγών και των ενώσεών τους.

Άρθρο 3
Όργανα εποπτείας

Ως όργανα εποπτείας ορίζονται οι υπάλληλοι της 
εποπτικής αρχής, στους οποίους με την απόφαση του 
προϊσταμένου της εποπτεύουσας αρχής της παρ. 1 του 
άρθρου 21 του ν. 4673/2020, ανατίθεται συγκεκριμένο 
έργο εποπτείας είτε για νομικά και διοικητικά είτε για 
οικονομικοδιαχειριστικά θέματα.

Οι υπάλληλοι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα πρόσβα-
σης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι 
χρήσιμο για την άσκηση του έργου και της αποστολής 
τους, ενώ, ειδικότερα, οι υπάλληλοι ελεγκτές για οικονο-
μικοδιαχειριστικά θέματα έχουν, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους, δικαιώματα και καθήκοντα ανακρι-
τικού υπαλλήλου, τα οποία ασκούνται σύμφωνα με τους 
όρους και τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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Άρθρο 4
Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας και ελέγχου

1. Η εποπτική αρχή ασκεί εποπτεία επί των οντοτήτων 
του άρθρου 1 της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4673/2020.

2. Η εποπτική αρχή ασκεί, προληπτικά και χωρίς συγκε-
κριμένο λόγο, έλεγχο κάθε έτος σε δείγμα τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των εγγεγραμμέ-
νων στο εθνικό μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020, 
ΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ, Οργανώσεων και Ομάδων παραγω-
γών και των ενώσεών τους.

2. Η άσκηση ελέγχου σε συγκεκριμένο ΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, 
ΑΕΣ, Οργάνωση και Ομάδα παραγωγών και ένωση τους 
διενεργείται από τα αρμόδια όργανα εποπτείας του άρ-
θρου 3 της παρούσας ως εξής:

α) σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς και εμπερι-
στατωμένες καταγγελίες σε βάρος της διοίκησης για μη 
τήρηση του νόμου, του καταστατικού, των αποφάσεων 
των οργάνων διοίκησης, των τηρουμένων βιβλίων και 
στοιχείων καθώς και οικονομικοδιαχειριστικών ζητη-
μάτων,

β) ύστερα από αίτημα όσων έχουν έννομο συμφέρον,
γ) στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων ή ο προϊστάμενος της εποπτεύου-
σας αρχής κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί έλεγχος.

3. Τα όργανα εποπτείας του άρθρου 3 της παρούσας 
συλλέγουν τα απαραίτητα για την άσκηση του ελέγχου 
στοιχεία και διενεργούν τον έλεγχο στην έδρα της επο-
πτικής αρχής ή στην έδρα των ΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ και 
Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των ενώσεών 
τους. Τα όργανα εποπτείας ειδικότερα ελέγχουν α) για 
νομικά και διοικητικά θέματα: τη νομιμότητα των απο-
φάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης, την 
ορθή τήρηση του βιβλίου μητρώου μελών, του βιβλίου 
πρακτικών των οργάνων διοίκησης και κάθε άλλου βι-
βλίου που προβλέπεται από το καταστατικό β) για οι-
κονομικοδιαχειριστικά θέματα: τη λογιστική τάξη και 
την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πεπραγ-
μένων διαχείρισης και την οικονομική κατάσταση του 
νομικού προσώπου.

Τα όργανα εποπτείας υποχρεούνται να τηρούν εχε-
μύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να 
εκτελούν το έργο τους με υπευθυνότητα, αντικειμενικό-
τητα και με βάση τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Οι ελεγχόμενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διά-
θεση των οργάνων εποπτείας τα βιβλία και οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση της 
εποπτείας και του ελέγχου.

Άρθρο 5
Ποινικές παραβάσεις
Όταν από τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει τα όργανα 

εποπτείας, προκύπτουν ενδείξεις ότι έχουν τελεσθεί από 
μέλη των οργάνων διοίκησης πράξεις που προβλέπονται 
και τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 
ή άλλων ειδικών νόμων, το πόρισμα του ελέγχου διαβι-
βάζεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον έλεγχο και ενημε-

ρώνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 12801 (5)
Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Δήμου Τήνου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 59, 63, 94, 95, 97 και 

280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρων 10 και 161 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Το π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

6. Την αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο 
Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γε-
νικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7. Την αριθμ. 12931/2558/05-04-2012 (ΦΕΚ 1265/Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τήνου, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20711/5342/05-06-2013 
(ΦΕΚ 1531/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τις αριθμ. 50882/
23-08-2017 (ΦΕΚ 3076/Β΄) και 10733/22-02-2019
(ΦΕΚ 725/Β΄) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου.

8. Την αριθμ. 4/2019 εισήγηση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Δήμου Τήνου για την τροποποίηση του Ορ-
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γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου και 
τη σύσταση ειδικής θέσης.

9. Την αριθμ. 160/30-10-2019 (σε ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, με την 
οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου για τη σύσταση 
ειδικής θέσης.

10. Το αριθμ. 3/2019 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων, στο οποίο πε-
ριλαμβάνεται η αριθμ. 59/2019 (σε ορθή επανάληψη) 
θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τήνου, σύμφωνα με την 
αριθμ. 160/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Τήνου.

12. Την αριθμ. 1581/12-02-2020 βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 160/2019 (σε ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, η οποία 
αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου για την ένταξη μίας (1) θέ-
σης Γενικού Γραμματέα: α) ως προς την ενότητα Α του 
άρθρου 1 του Μέρους 1, β) ως προς την Ενότητα Α του 
Κεφ. 2.1 του Μέρους 2 και γ) ως προς το άρθρο 16 του 
Μέρους 4 ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 1
Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Προστίθεται:
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Προστίθεται:

Άρθρο 3Α
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως και μετά τον 
Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και προσυ-
πογράφει τα από τον Δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. 
Υποστηρίζει τον Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκο-
ντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί 
ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές 
αφορούν κυρίως στον συντονισμό των δημοτικών υπη-
ρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο 
η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών 
στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα 
πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:
1. Υπογράφει κατ’ εξουσιοδότηση, τις αποφάσεις χο-

ρήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης 
εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλή-
λων του Δήμου.

2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, 
συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση 
του έργου τους.

3. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη 
βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον 
του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ημε-
ρήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς 
και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο-
φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους προϊσταμένους.

6. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων 
Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των 
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων 
προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όρ-
γανα του Δήμου.

7. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδι-
κών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα 
αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις 
και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οι-
κονομική και την Εκτελεστική Επιτροπή.

8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται 
στον Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της απο-
τελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την 
προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της το-
πικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στε-
λεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

9. Μεριμνά, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προ-
ϊσταμένους, για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανο-
νισμών που αφορούν τη δομή και τις διαδικασίες λει-
τουργίας του Δήμου και υποβάλλει τους Κανονισμούς 
αυτούς προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου. 
Εισηγείται, όταν χρειάζεται, τη μεταβολή διατάξεων των 
κανονισμών αυτών.

10. Παρακολουθεί και ευθύνεται για την κανονική 
εφαρμογή των προηγούμενων κανονισμών. Με βάση 
τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών, παίρνει τις προβλε-
πόμενες για τη θέση του αποφάσεις και μεριμνά για την 
έγκαιρη ετοιμασία, συγκέντρωση και υποβολή προς τα 
πολιτικά όργανα των εγγράφων που πρέπει να υπογρά-
φονται από τα όργανα αυτά.

11. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου, και συνεργάζεται με τις διοι-
κήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των 
αποτελεσμάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς 
τους στόχους του Δήμου.
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12. Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, και με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 161 του
ν. 3584/2007, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον 
Γενικό Γραμματέα του Δήμου (πλην υπογραφή χρημα-
τικών ενταλμάτων).

ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 16
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Συστήνεται και προστίθεται:
• Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

29.500 € που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 00.6031 «Τακτι-
κές αποδοχές» και 00.6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλ-
λήλων ειδικών θέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τήνου οικ. έτους 2020. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν 
και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12931/2558/05-04-2012
(ΦΕΚ 1265/Β΄/2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως τροποποιή-
θηκε με τις αριθμ. 20711/5342/05-06-2013 (ΦΕΚ 1531/Β΄/
2013), 50882/23-08-2017 (ΦΕΚ 3076/Β΄/2017) και 
10733/22-02-2019 (ΦΕΚ 725/Β΄/04-03-2019) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2020

O ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 42771 (6)
Ορισμός Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Toν ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρ-

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

3. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την υπουργική απόφαση 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 250/26-05-2017) του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την απόφαση 140634/22-06-2017 (ΦΕΚ Β' 2208/ 
29-06-2017) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Την αρίθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1980/
τ.Β΄/22-12-2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. περί 
υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που 
συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον
ν. 3852/2010.

7. Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31-12-2010 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. περί των ληξιαρχικών βι-
βλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

8. Την αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα: τροποποιήσεις Ληξιαρχικού ν. 344/1976 
και άλλες διατάξεις.

9. Την αριθμ. 142/2020 απόφαση του Δημάρχου Ναυ-
πακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, 
με την οποία εκθέτει ότι είναι γι' αυτόν ιδιαίτερα δύσκολη 
η εκτέλεση καθηκόντων Ληξιάρχου και προτείνει την 
ανάθεση των καθηκόντων αυτών σε υπάλληλους του 
Δήμου.

10. Την αριθμ. πρωτ. 4633/05-03-2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου περί ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και πρόβλεψης 
ανάλογης πίστωσης στους προϋπολογισμούς του Δή-
μου των επόμενων ετών για την κάλυψη της δαπάνης 
αποζημίωσης των Ληξιάρχων του Δήμου.

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

Α) Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου 
του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αι-
τωλοακαρνανίας και για κάθε Δημοτική Ενότητα, στους 
παρακάτω αναφερόμενους μόνιμους υπαλλήλους του 
Δήμου, ως εξής:

1) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Πλατάνου: Μπακατσιά 
Αγλαΐτσα του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α΄.

2) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Ναυπάκτου: Κωταντούλα 
Ευαγγελία του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄.

3) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Αντιρρίου: Παπαδοπού-
λου Μαρία του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄.

4) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Χάλκειας: Αναγνωστο-
πούλου Βασιλική του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίω-
σης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄.

5) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Αποδοτίας: Κοτρώτσου 
Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίω-
σης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄.

6) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Πυλλήνης: Καραγιάννη 
Ελένη του Χρήστου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέ-
σεων Πολιτών, με βαθμό Α΄.
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Β) Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει 
κάθε προγενέστερη απόφαση περί ορισμού ληξιάρχων 
για τον Δήμο Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας και για κάθε Δημοτική Ενότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τ.Α.
και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ   

Ι

Αριθμ. απόφ. 11  (7) 
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

Δήμου Βελβεντού.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 86 του Κώδικα Δή-

μων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2016/τ.Α΄) και ισχύει σήμερα, σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 περιπ. δ΄ του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,

• των άρθρων 48,49 και 176 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007/τ.Α΄), 
όπως ισχύει σήμερα,

• του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για 

εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄) όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

3. Την αριθμ. 12/2019 απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προσωπικού στις οργανικές μονάδες του 
Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βελβεντού.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βελβεντού προέκυψε από τη 
διάσπαση του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/
09-03-2019/τ.Α΄) και ξεκίνησε τη λειτουργία του από
01-09-2019.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα δημιουργηθούν 
κατά το έτος 2020 για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτά-
κτων και επειγουσών γεγονότων, περιορισμένης χρονι-
κής διάρκειας, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέ-
λιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας και θα 
απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους 
και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού 
του Δήμου Βελβεντού, πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει για την 
υπερωριακή απασχόληση, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
των Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
του Δήμου Βελβεντού ως εξής Κ.Α. α) 10.6012.01 ποσού 
1.000,00, β) 10.6012.02 ποσού 1.500,00, γ) 10.6012.03 
ποσού 1.000,00, δ) 20.6012.01 ποσού 1.000,00 και 
ε) 30.6012.01 ποσού 1.000,00, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι-
βή υπαλλήλων του Δήμου Βελβεντού, κατά το χρονικό 
διάστημα έως τον Δεκέμβριο του 2020 ως εξής:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η

Υπάλληλοι Ώρες

Οικονομικές και Διοικητικές
ΠΕ 2 100

ΤΕ 3 200

Πρακτικογράφων
ΤΕ 1 120

ΔΕ 1 120

Ληξιάρχου ΔΕ 1 120

Τεχνικών Έργων ΠΕ 2 100

Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ 1 100

ΥΕ 2 200

Β. Για την δαπάνη, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού, οι 
παρακάτω πιστώσεις:

Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσία/Τίτλος πίστωσης Ποσό πίστωσης ανά 
υπηρεσία

10.6012.01 Οικονομικές και Διοικητικές/«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου» 1.000,00 €

10.6012.02 Οικονομικές και Διοικητικές/«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
για τήρηση πρακτικών Δ.Σ - Δ.Ε.-Τ.Ε.» 1.500,00 €

10.6012.03
Οικονομικές και Διοικητικές/«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές»

1.000,00 €

20.6012.01
Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού/«Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές»

1.000,00 €

30.6012.01 Τεχνικών Έργων/«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 1.000,00 €

Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, τηρώντας τα ανώτατα όρια 
όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄) και εφόσον το επιβάλλουν οι 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Βελβεντό, 23 Μαρτίου 2020

 Ο Δήμαρχος

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011540304200008*
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