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   Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την 

εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασο-

προστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 

Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ - 1591) και του 

Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων 

(Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του 
«Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «περί προστα-
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του π.δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157Α΄) «περί 
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περι-
οχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων».

3. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη 
και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - 
Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4467/2017 (Α΄ 56) 
«Τροποποιήσεις δ/ξεων της δασικής νομοθεσίας και άλ-
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4519/2018 (Α΄ 25).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  3205/2003 
(Α΄  297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι-
κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61)  
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011(Α΄ 138) 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του ν. 4249/2014 
(Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη επιτρεπούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επίγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

11. Το π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα-
τανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

15. Τα π.δ.  135/2010 (Α΄  228), 136/2010 (Α΄  229), 
138/2010 (Α΄ 231), 139/2010 (Α΄ 232), 141/2010 (Α΄ 234), 
142/2010 (Α΄ 235), 143/2010 (Α΄ 236) «περί Οργανισμών 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και τις 
διοικητικές - διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν σε 
εφαρμογή αυτών.

17. Τη με αριθμ. οικ.2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 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”».

18. Τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο δ΄ του άρθρου 
1 της με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769) 
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη προ-
στέθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Β.10/1492/11.02.13(Β΄388) 
τροποποιητική υπουργική απόφαση.

19. Τη με αριθμ. 77822/4740/23.06.1995 (Β΄ 597) υπουρ-
γική απόφαση για τον καθορισμό της έδρας, του ωραρί-
ου λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του 
εξοπλισμού και της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέ-
ντρου Δασοπροστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σύμφωνα με την αριθμ. 90276/1395/21.04.2008 (Β΄ 815) 
απόφαση και την με αριθμ. 132304/2731/16.06.2013 
(Β΄ 1544) απόφαση.

20. Τη με αριθμ. 34542Φ.109.1/16.01.1996 (Β΄37) 
απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. «Κανονισμός οργάνωσης 
και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού 
Κέντρου Υπηρεσιών του ΠΣ», όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθμ. 20367Φ.109.1/30.04.2007 (Β΄ 695) απόφαση 
και ισχύει.

21. Τη με αριθμ. 12030/Φ.109/10.05.1999 (Β΄ 713) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του 
Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες δυνάμεις, την 
Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις 
Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα 
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών», όπως ισχύει.

22. Τη με αριθμ. 181752/2052/02.05.2019 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1525) Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη και Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού 
Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περι-
φερειακό επίπεδο».

23. Το με αριθμ. 2/88864/0022/18-1-13 έγγραφο του 
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του με αριθμ. 
178589/4847/6-12-12 δικού μας εγγράφου.

24. Τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασι-
κού Περιβάλλοντος για τη στελέχωση του Συντονιστικού 
Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ - 1591), που λειτουργεί 
με ευθύνη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και του 
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

25. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, προκύπτει 
επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του 
Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Υδάτων», ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις 
για δαπάνες δασοπροστασίας» κατά 66.660 €.

26. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή συνάδει με τους 
στόχους της αριθμ. 170195/758/26.11.2018 (Β΄5351) 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Σχέδιο Στρα-
τηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική 
Στρατηγική για τα Δάση)».

27. Το γεγονός, ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης 
των μέτρων αυτών, είναι πολλάκις μικρότερο της βλάβης 
που προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της χώρας 
μας και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία των υπαλλή-
λων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων 
της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη επει-
γουσών αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας 
τρέχοντος έτους και την υποστήριξη της λειτουργίας 
του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ - 
1591), που λειτουργεί στη Δ/νση Προστασίας Δασών 
του Υ.Π.ΕΝ. και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επι-
χειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχό-
λησης είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα 
δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, από τους 
πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά 
από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνο-
μη θήρα, όπως επίσης, ο έλεγχος διενέργειας παρά-
νομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων 
αλλά και η επίτευξη της αστυνόμευσης του αγροτικού 
περιβάλλοντος, με την τήρηση και την εφαρμογή των 
Δασικών και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η 
εκτέλεση αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η 
συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση 
επιτελικών οργάνων. Τα παραπάνω προβλέπονται στις 
διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, 
του ν. 998/1979, του ν. 2612/1998 και των άρθρων 1 και 
3 του π.δ. 242/1993 (Α΄ 107).
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Άρθρο 2
Διάρκεια προγράμματος - καθορισμός ωρών 
υπερωριακής εργασίας

1. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κατά 
το χρονικό διάστημα:

α. έως και την 31/12/2020 σε 4.680 ώρες, από τις οποί-
ες, 3.120 ώρες είναι για απογευματινή εργασία και 1.560 
ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, όσον αφορά το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπρο-
στασίας (ΣΚΔ - 1591),

β. από ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου έως και 
την 31/10/2020 σε 1.560 ώρες, από τις οποίες 1.040 ώρες 
είναι για απογευματινή εργασία και 520 ώρες για εργα-
σία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, όσον 
αφορά το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
(Ε.Σ.Κ.Ε.), και

γ. έως και την 31/12/2020 σε 1.080 ώρες, από τις 
οποίες, 720 ώρες είναι για απογευματινή εργασία και 
360 ώρες για τη μη προγραμματισμένη επιφυλακή των 
αρμόδιων Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Δα-
σών και Δασικού Περιβάλλοντος, για το συντονισμό των 
Δασικών Υπηρεσιών (Κεντρικής και Περιφερειακών) και 
τον έλεγχο του προγράμματος.

2. Η προγραμματισμένη υπερωριακή εργασία παρέ-
χεται στις έδρες των Συντονιστικών Επιχειρησιακών Κέ-
ντρων της προηγουμένης παραγράφου, σύμφωνα με 
πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Γενική Δ/νση Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος.

3. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα 
και κατά υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, 
δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζημίωση για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Εφαρμογή του προγράμματος

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται μέχρι τους 
90 υπαλλήλους. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο της παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης 
και την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία στα Κέντρα 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπροστασί-
ας και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστα-
σίας Δασών, ο οποίος τελεί σε μη προγραμματισμένη 
επιφυλακή, και απόντος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, παρέχοντας το σύνολο των προβλεπόμενων ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης στη διάρκεια κάθε μήνα.

Άρθρο 4
Δαπάνη

1. Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων 
του Τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Φ. 1031-207-0000000 
για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020 και την 

υποστήριξη των προαναφερθέντων Επιχειρησιακών 
Κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1845/1989, 
του ν. 998/1979, του  ν. 2612/1998 και των άρθρων 1 και 3 
του π.δ. 242/1993 (Α΄ 107) κατανέμονται ως εξής: σύνολο 
ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι 7.320 και συνολικό 
κόστος 56.120 €, από τις οποίες 4.880 ώρες απογευματι-
νής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 34.160 € σε βάρος 
του ΑΛΕ 2120201001 και 2.440 ώρες εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 
21.960 € σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001.

2. Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προ-
βλέπονται δαπάνες υλοποίησης ειδικών εντολών μετα-
κινήσεων εκτός έδρας (ημερήσιες αποζημιώσεις για την 
πραγματοποίηση εποχούμενων περιπόλων συνδρομής 
στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού 
8.040 €, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε 
βάρος του ΑΛΕ 2410301001 μέχρι ποσού 2.500 €.

3. Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των πι-
στώσεων του Ε.Φ. 1031-207-0000000 ΑΛΕ 2910601025 
«Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας», οι οποίες 
θα μεταφερθούν ανάλογα στους ΑΛΕ 2120201001, 
2120202001, 2420403001 και 2410301001 του ίδιου 
φορέα και είναι εντός των ορίων της εγκεκριμένης 
πίστωσης του οικείου προϋπολογισμού, οικονομικού 
έτους 2020. Τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης θα 
συσταθούν μετά τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων 
στους ανωτέρω κωδικούς.

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτήσεις

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος:

α. Να εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των 
συνεργείων υπερωριακής εργασίας και εποχούμενων 
περιπόλων και να ορίσει τους υπαλλήλους και τους 
προϊσταμένους, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
δασοπροστασίας του τρέχοντος έτους.

β. Να καθορίσει το πρόγραμμα επιφυλακής των υπαλ-
λήλων και των προϊσταμένων, που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά για την εξυπηρέτηση των παραπάνω
σκοπών.

γ. Να τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων και των 
προϊσταμένων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προ-
σθήκη ή αντικατάσταση αυτών, συνεπεία μεταθέσεων, 
ασθενείας κ.λπ.

Άρθρο 6
Ισχύς - δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ88 Τεύχος B’ 15/14.01.2020

    Αριθμ. αποφ. 606/11/18.12.2019  (2)
Έγκριση ωρών νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημε-

ρών εργασίας για την συμπλήρωση του κανονι-

κού ωραρίου και υπερωριακής εργασίας του υπη-

ρετούντος προσωπικού της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1)Το π.δ. 411/98 «Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρικής 

Αγοράς Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκρι-
ση του καταστατικού της» (Φ.Ε.Κ. 288/τ. Α΄/23-12-1998), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2) Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 Κεφ. Α΄ Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί - Δ.Ε.Κ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 314/τ. Α΄/
27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3) Την 57920 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 282/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2-6-2016) όπως τροποποιήθηκε με τα Φ.Ε.Κ. 
422/τ. ΥΟ.Δ.Δ./2-8-2016 και 393/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-8-2017 περί 
ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγο-
ράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

4) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 176 
του ν. 4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 107 τ. Α΄).

5) Το άρθρο 20 περίπτωση Α παράγραφος 1 του 
ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ. Α΄/16-12-2015).

6) Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Δ/νση 
Εισοδηματικής Πολιτικής.

7) Την εγκεκριμένη δαπάνη για την υπερωριακή απα-
σχόληση και την νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών ερ-
γασία προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου 
του υπηρετούντος προσωπικού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ποσού 
4.603,83 ευρώ η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπο-
λογισμό της Κ.Α.Θ. Α.Ε. (Κωδικοί 60.00 και 60.03).

8)Το γεγονός ότι για τους υπαλλήλους της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 
που διατίθενται ή αποσπώνται για την εξυπηρέτηση των 
γραφείων Βουλευτών η αποζημίωση για υπερωριακή 
απασχόληση καταβάλλεται από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 της 
αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποφασίζει:

Την έγκριση για το έτος 2020 των ωρών:
1) Νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για 

την συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου του υπηρε-
τούντος προσωπικού ως ακολούθως:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙθΜ. ΥΠΑΛΛ. ΝΥΚΤΕΡΙΝ. ώρες ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣ. ΝΥΚΤ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚ. ΕΞΑΙΡ.

1. Ηλεκτρολόγων ΔΕ. 2 20 ώρες συνολικά 380 ώρες συνολικά 60 ώρες συνολικά
2. Προσωπικού Η/Υ ΔΕ. 1 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά

3 Εισπράκτορας - 
Χειριστής Η/Υ ΔΕ. 1 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά 30 ώρες συνολικά

5 Επιμελήτριες ΔΕ. 1 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά
6 Εργατών Υ.Ε. 1 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά 0 ώρες συνολικά

2) υπερωριακής εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ώρες που εμφανίζονται 
ανά ειδικότητα στον παραπάνω πίνακα:

A/A ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓ. ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛ. ΥΠΕΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Π.Ε. 1 0 ώρες
2. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π.Ε. 1 10 ώρες
3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε. 2 10 ώρες
4 ΔΙΟΙΚ-ΛΟΓ. Π.Ε. 1 10 ώρες
5 Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ Δ.Ε. 3 20 ώρες συνολικά
6 ΟΔΗΓΟΣ Δ.Ε. 1 0 ώρες
7 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ Δ.Ε. 2 20 ώρες συνολικά
8 ΕΙΣΠΡΑΚΤ. - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ.Ε. 1 100 ώρες
9 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ.Ε. 1 0 ώρες

10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. 1 15 ώρες
11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε. 2 20 ώρες συνολικά
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ Δ.Ε. 1 0 ώρες
13 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υ.Ε. 1 0 ώρες

3) της υπερωριακής απασχόλησης της αποσπασμένης υπαλλήλου σε βουλευτικό γραφείο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Α. ΜΠΟΥΡΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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