E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.07.17 13:08:38
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

29167

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020.

2

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ.: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων».

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) για το Β΄ εξάμηνο 2020.

4

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης β’ εξαμήνου
2020 για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και
ΝΑ Αττικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διορθώσεις σφαλμάτων στα ΦΕΚ υπ’ αρ. 4862/Β΄/
31-10-2018,
2023/Β΄/03-06-2019,
4403/Β΄/
29-11-2019 και 1798/Β΄/11-05-2020.

6

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 65443/Ζ1/
29-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2325.

Αρ. Φύλλου 2879

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26676/790
(1)
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Το π.δ. 95/1993 (Α΄ 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 1 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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6. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων».
7. Το άρθρο 18 του π.δ. της 08-04-1932 (Α΄ 114),
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων
«περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα
κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του
ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27-06-1932 (Α΄ 212),
«περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
δώρου εργασίας διατάξεων».
9. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14-08-1950 (Α΄ 202),
«περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».
10. Το άρθρο 3 του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94) «Ελάχιστες
προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ».
11. Το άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210) «Ρυθμίσεις
για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115).
12. Το ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95) «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκε από το ν.δ. 264/1973 (Α΄ 342).
13. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13. του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18).
14. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/ 2013 (Α΄ 88),
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
15. Την από 23/06/2020 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το
Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020, τις σαράντα οκτώ (48)
ώρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο
με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης
ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας
ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι
πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός
των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της
υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80
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του ν. 4144/2013, «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται
στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των
επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του π.δ/
τος της 27.6/4-07-1932 καθώς και των επιχειρήσεων στις
οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με
τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις
διατάξεις του π.δ/τος της 27.6/4-07-1932.
4. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του
ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για τους οποίους εφαρμόζεται
το άρθρο 20 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 5267
(2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ.: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων».
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 (Α΄ 229)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»,
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 239-241 και 243, όπως
ισχύουν, του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Την υπ’ αρ. 63967/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β΄ 3537) περί τροποποίησης της
8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών
θεμάτων αυτών» (Β΄ 318).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/
2013 (Α΄ 98) «Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
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λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21).
7. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης.
8. Την υπ’ αρ. 93/23-03-2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων περί συγχώνευσης
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών Αστερουσίων» (Β’ 1433).
9. Την υπ’ αρ. 40/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων περί τροποποίησης
της αρ. 93/23-03-2011 προηγούμενης όμοιας (Σχετ. η
αρ. πρωτ: 5723/29-5-2018 απόφαση, Β΄ 2339).
10. Την υπ’ αρ. 209/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αρχανών- Αστερουσίων περί ανάκλησης
της αριθμ. 40/2018 προηγούμενης όμοιας (Σχετ. η υπ’
αρ. 12422/17-10-2018 απόφαση, Β΄ 5331).
11. Την υπ’ αρ. 279/09-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων και την υπ’ αρ.
10/2020 σε ορθή επανάληψη όμοια περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων», ως προς τα
σημεία που αφορούν στη Διοίκηση και στους Πόρους
αυτής.
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8554/25-06-2020 βεβαίωση της
Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 279/9-10-2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων, καθώς
και την υπ’ αρ. 10/2020 σε ορθή επανάληψη όμοια περί
τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων», ως προς τα σημεία που
αφορούν στη Διοίκηση και τους Πόρους αυτής, ως εξής:
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11μελές συμβούλιο, του
οποίου τα μέλη ορίζονται ως εξής:
• Ο Δήμαρχος ή ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από
τον Δήμαρχο.
• Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές
που υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο.
• Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις
που σχετίζονται με το σκοπό του Νομικού Προσώπου,
με τους αναπληρωτές τους που υποδεικνύονται από τον
Δήμαρχο.
• Ένας (1) δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή
του που υποδεικνύεται από τις λοιπές παρατάξεις.
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• Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό
δυναμικό σχολικής μονάδας.
• Μία/ένας(1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, αυτό αυτοδικαίως καθίσταται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται
δεσμευτικά από τον Δήμαρχο. Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος μπορούν να εκλεγούν και μη αιρετά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν
να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
- Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) η επιχορήγηση του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτ.
(α) και (β) του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 όπως
ισχύει,
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
γ) έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
δ) έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες,
στ) έσοδα που προέρχονται από κάθε άλλη νόμιμη
πηγή».
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8554/
25-06-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοτικών
Υπηρεσιών του οικείου Δήμου.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 93/23-03-2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων, ως
έχει (Β΄ 1433).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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3. Η διαπίστωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας γίνεται με βεβαίωση της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2020

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ/1/3393
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) για το Β΄ εξάμηνο 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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».
β) Της υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκυκλίου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται.
γ) Του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως του Οικονομικού
Επιστημονικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α΄ 295) όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 1479/1984 (Α΄ 145/1984) και
ισχύει.
δ) Του π.δ. 546/1988 «Οργανισμός Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (Α΄ 257).
2. Την απόφαση της Μ/76/31-12-2019 συνεδρίασης
της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. για την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την διοικητική στήριξη των οργάνων του Ο.Ε.Ε. (συνεδριάσεις
Κεντρικής Διοίκησης, εκδηλώσεις, επιτροπές, κ.λπ.).
3. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για το
έτος 2020, ο οποίος δεν επιχορηγείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 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
Δεκέμβριο 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 πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Ι

Αριθμ. απόφ. 451
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης β’ εξαμήνου 2020 για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και ΝΑ Αττικής.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» (A΄ 176).
2. Το π.δ. 395/Δ΄/2000 (Δ’ 395) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά - Μαραθώνα
Αττικής, ως Εθνικού Πάρκου».
3. Το π.δ. 793/Δ΄/2002 (Δ’ 793) «Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα».
4. Το ΦΕΚ Β΄ 1755/26-11-2003 «Έγκριση κανονισμού
λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα».
5. Το ΦΕΚ Β΄ 1755/26-11-2003 «Έγκριση κανονισμού
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα».
6. Το ΦΕΚ Β΄ 65/21-01-2005 «Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα».
7. Το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 137/18-3-2019 «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Ν.Α.
Αττικής».
8. Το άρθρο 16 του ν. 4519 (Α΄ 25/2018), βάσει του
οποίου παρατείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού
των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
9. Την απόφαση υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β
(Β΄ 30/17.1.2020) για την έγκριση των προϋπολογισμών
οικονομικού έτους 2020 των είκοσι οκτώ λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
10. Την υπ’ αρ. 171.4/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΥ146Ψ844-ΞΒΦ)
απόφαση του Δ.Σ. του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «Έγκριση του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
για το έτος 2020, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης β’ εξαμήνου
2020 για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και ΝΑ Αττικής.
Α) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για πέντε (5) υπαλλήλους του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα,
Υμηττού και N.Α. Αττικής, μέχρι 31-12-2020.
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει ως
αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους:
Η Ομάδα Εποπτείας - Φύλαξης (5 υπάλληλοι) του
Τμήματος Διαχείρισης και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ.Υ.Ν.Α., απασχολείται σε
δύο βάρδιες, Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από 06:00 π.μ.
μέχρι 14:00 μ.μ. και από 14:00 μ.μ. μέχρι 22:00 μ.μ. αντίστοιχα. Κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες, κρίνεται απαραίτητη η προς συμπλήρωση ωραρίου εργασία,
πέραν του κανονικού ωραρίου των Εποπτών- Φυλάκων,
για την αντιμετώπιση των εποχικών υπηρεσιακών αναγκών για συστηματική φύλαξη. Η προς συμπλήρωση
ωραρίου εργασία των Εποπτών - Φυλάκων, θα αφορά
στην εποπτεία - φύλαξη των περιοχών ευθύνης του
Φορέα Διαχείρισης με έμφαση το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα και λιγότερο τις υπόλοιπες περιοχές, λόγω
του περιορισμού στην κατανάλωση καυσίμων.
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Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες (Ιούλιο Σεπτέμβριο), λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας
στο πευκοδάσος και στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, υπάρχει ανάγκη επιπρόσθετης
εποπτείας - φύλαξης κατά τις Κυριακές και αργίες, ώστε
να αποτραπούν οι παράνομες δραστηριότητες όπως
είναι π.χ. η στάθμευση οχημάτων, η κατασκήνωση, το
άναμμα φωτιάς, η λαθραλιεία, η ανέλκυση - καθέλκυση
σκαφών κ.α.
Αντίστοιχα, κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο Δεκέμβριο) κρίνεται εξίσου αναγκαία η παρουσία της
Ομάδας Φύλαξης στην περιοχή του υγροτόπου και στο
πευκοδάσος του Εθνικού Πάρκου, αλλά και στον Εθνικό
Δρυμό Σουνίου προκειμένου να αποτραπούν δραστηριότητες όπως η λαθροθηρία και η λαθροϋλοτομία.
Πρόθεση του ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ.Υ.Ν.Α. είναι να υπάρχει
καθημερινά (εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) συστηματική παρουσία της Ομάδας Φύλαξης στο πεδίο, ώστε να αποτρέπονται οι παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές
αρμοδιότητάς του.
Για κάθε Επόπτη - Φύλακα η προς συμπλήρωση του
ωραρίου εργασία είναι 96 ώρες και συνολικά μέχρι τις
31-12-2020 απαιτούνται 96 ώρες Χ 5 Φύλακες = 480
ώρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΠΟΠΤΗΣ-ΦΥΛΑΚΑΣ

5

Σύνολο ωρών προς συμπλήρωση
Β) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέραν της υποχρεωτικής για τρεις (3) υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού
και Ν.Α. Αττικής, μέχρι 31-12-2020.
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει ως
αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους:
1) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το επιστημονικό προσωπικό (2 υπάλληλοι) του Τμήματος, εκπονεί πρόγραμμα παρακολούθησης βιολογικών
ειδών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και εποπτεία ερευνητικών εργασιών πεδίου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
ερευνητικών φορέων με αποτέλεσμα να απαιτούνται
ημέρες παρουσίας στο πεδίο με απασχόληση πέραν
από την υποχρεωτική εβδομαδιαία. Επίσης υλοποιεί
πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ομάδες επισκεπτών στις προστατευόμενες
περιοχές. Οι ομάδες αποτελούνται από μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη συλλόγων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και πολλές φορές το πρόγραμμα πραγματοποιείται

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
ΜΕΧΡΙ 31-12-2020
480
(προς συμπλήρωση ωραρίου)
(5 Χ 96) 480

εκτός εργάσιμων ημερών. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης (καθ’ υπέρβαση) που απαιτούνται για κάθε
υπάλληλο είναι 40 και συνολικά μέχρι τις 31/12/2020,
40 ώρες Χ 2 = 80 ώρες.
2) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
Το επιστημονικό προσωπικό (2 υπάλληλοι) του Τμήματος, είναι υπεύθυνο για το αντικείμενο της πολιτικής
προστασίας και πυροπροστασίας όλων των προστατευόμενων περιοχών του Φ.Δ., με αυξημένες ανάγκες
απασχόλησης κατά τα Σαββατοκύριακα, ενώ απαιτείται
και εποπτεία εργασιών πεδίου διάφορων έργων, που
εκτελούνται στις περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., με αποτέλεσμα να απαιτούνται ημέρες παρουσίας στο πεδίο με
απασχόληση πέρα από την υποχρεωτική εβδομαδιαία.
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης (καθ’ υπέρβαση),
που απαιτούνται για κάθε υπάλληλο, είναι 40 για τον
τοπογράφο μηχανικό και 16 για την γεωπόνο, συνολικά
δηλαδή μέχρι τις 31-12-2020 ανέρχονται στις 56 ώρες.
Συνολικά, η υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού (καθ’ υπέρβαση) ανέρχεται και για τα δύο Τμήματα στις 136 ώρες, μέχρι 31-12-2020, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31-12-2020

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

1

40 (καθ’ υπέρβαση)

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

1

40 (καθ’ υπέρβαση)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

40 (καθ’ υπέρβαση)

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

1

16 (καθ’ υπέρβαση)

Σύνολο ωρών καθ’ υπέρβαση

136

Τέλος, η συνολική δαπάνη, που αναμένεται να προκύψει από τις 616 συνολικά ώρες, ανέρχεται στο ποσό των
1.946,80 € περίπου και εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2020, βαραίνοντας τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής μετά την ψήφιση του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) έχει επεκτείνει τη χωρική του αρμοδιότητα, καλύπτοντας
σχεδόν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Αττικής. Οι χερσαίες
εκτάσεις αντιστοιχούν σε 250.000 στρέμματα και οι θαλάσσιες σε 700.000 στρέμματα.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το β’ εξάμηνο του 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 23 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στις υπ’ αρ.
• 2/67383/0025/04-10-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄
486,
• 2/30256/0025/24-04-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄
2023,
• 2/75383/0025/22-11-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4403 και
• 2/16323/0025/22-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1798,
όπου αναφέρεται σε εισαγωγικά «Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Α.Ε.» διορθώνεται

στο ορθό: «Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Συν.Π.Ε.».
(Από το Υπουργείου Οικονομικών)
Ι

(6)
Στην υπ’ αρ. 65443/Ζ1/29-05-2020 κοινή υπουργική
απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2325 στη σελίδα
23650 στη Β΄ στήλη, στον 19 στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «1-7-2019»
στο ορθό «1-7-2020».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028791607200008*

