
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-
ριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό 
μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες 
χώρες, για το έτος 2020.

2 Μεταφορά προσωπικού από τη λυθείσα Κοινω-
φελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με 
διαδημοτικό χαρακτήρα στο Δήμο Σερβίων και 
σύσταση προσωποπαγών θέσεων.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20876/354/28-1-2020 
απόφασης «Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτα-
νίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2020» (Β’ 390).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 957/225441 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-

ριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό 

μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες 

χώρες, για το έτος 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 

2014 (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/
27.3.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ-
μογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, 
σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 
της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά 

με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-
2023» (Β’ 1549), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 976/148727/20.6.2019 όμοιας 
απόφασης (Β’ 2554).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’98).

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

3. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 922/72/
ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671),

β) κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της 
Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά 
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008 
της Επιτροπής» (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1),

γ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτρο-
πής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα» (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23),

δ) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 549),

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιου-
νίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 193 της 1.7.2014, σ. 1).

4. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή 
Αραμπατζή» (Β’ 3374).

5. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα για την περίοδο 2019 -2023, όπως έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη της 
εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ οικο-
νομικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής που έχει εγκρι-
θεί με την υπ’ αρ. 491/62337/27.03.2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας

Ειδικά για το έτος 2020 η προθεσμία της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, για την υποβολή των αιτήσεων στήρι-
ξης προγραμμάτων προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, 
όπως η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με την παρ.  1 
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 782/181320/6.7.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β’ 2936), παρατείνεται έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 13 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 95913 (2)
Μεταφορά προσωπικού από τη λυθείσα Κοινω-

φελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με 

διαδημοτικό χαρακτήρα στο Δήμο Σερβίων και 

σύσταση προσωποπαγών θέσεων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχω-
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

β) Του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
Κυβερνητικού έργου» (Α’ 21).

γ) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47).

δ) Των άρθρων 103, 225-226 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

ε) Του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 240).

στ) Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 237).

ζ) Την υπ’ αρ. 13912/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε ο 
Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας.

η) Των άρθρων 262 και 269 του ν. 3463/2006, όπως 
έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύουν (A΄ 114).

θ) Των άρθρων 154-157 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).
ι) Του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
ια) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
ιβ)Την υπό στοιχεία οικ.39456/εγκ.33/17-11-2017 του 

Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την υπ’ αρ. 54694/22-5-2020 απόφαση του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας περί λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα 
(Β’ 2136).

3. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Σερβίων (Β’ 3245/2019).

4. Την υπ’ αρ. 3620/27-7-2020 βεβαίωση πίστωσης του 
Δήμου Σερβίων σχετικά με την ύπαρξη των αναγκαίων 
πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ.102/13-7-2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων με την οποία 
αποφασίστηκε:

A. Η μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 
και Ι.Δ.Ο.Χ., από τη λυθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-
μου Σερβίων-Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα, στο 
Δήμο Σερβίων, ως εξής:
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΓΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ.

2 ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

3 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

4 ΛΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

5 ΤΣΙΦΤΣΙΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Υ.Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

Ι.Δ.Α.Χ.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

2 ΜΠΑΖΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

3 ΔΑΝΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

4 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

5 ΤΣΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

7 ΚΑΨΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

Β. H σύσταση πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερβίων (Β’ 3245) τις 
οποίες θα καταλάβουν οι κατωτέρω υπάλληλοι, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΓΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ.

2 ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

3 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

4 ΛΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

5 ΤΣΙΦΤΣΙΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Υ.Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων ως εξής:
- Στον Κ.Α. 15.6021.02 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Τακτικές 

αποδοχές εργαζομένων ΙΔΑΧ πρώην "Κοινωφελούς"» ποσό 28.000,00€.
- Στον Κ.Α. 15.6052.02 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Εργοδο-

τικές εισφορές εργαζομένων ΙΔΑΧ πρώην "Κοινωφελούς"» ποσό 7.000,00€.
- Στον Κ.Α. 60.6041.03 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Τακτικές 

αποδοχές εργαζομένων στο "Βοήθεια στο Σπίτι"» ποσό 65.000,00€.
- Στον Κ.Α. 60.6055.03 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Λοιπές 

εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο "Βοήθεια στο Σπίτι"» ποσό 16.000,00€.
Επαρκείς πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς του Δήμου Σερβίων των επόμενων οικονομικών 

ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 Κοζάνη, 12 Αυγούστου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   
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   Αριθμ. 160436/2757 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20876/354/28-1-2020 

απόφασης «Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας 

καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 

υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυ-

τανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 

έτος 2020» (Β’ 390). 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 29 του ν.  3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

β) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 87),

γ) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Α’  241), όπως έχει τροποποιηθεί- 
επικαιροποιηθεί με την υπ’ αρ. 3203/84663/22-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
«Έγκριση Τροποποίησης- Επικαιροποίηση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(Β’ 2201) και ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

3. Το υπ’ αρ. 2/40112/ΔΕΠ/26-05-2017 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών».

4. Την υπό στοιχεία 5948/149446/09-09-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3417).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη ύψους είκοσι δύο χιλιάδων, πεντακο-
σίων ευρώ (22.500,00) και τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) 
στον Φορέα 073 και στους ΚΑΕ 0511 και 0512 αντίστοιχα 
οι οποίες θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
οικονομικού έτους 2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Ευ-
ρυτανίας, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 155006/2661/4-
08-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονο-
μικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

6. Τις εποχικές, τις έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες που προκύπτουν από: α) την επίβλεψη έργων 
και τη διενέργεια έκτακτων παρεμβάσεων, β) την αντι-
μετώπιση εκτάκτων δυσμενών καιρικών φαινομένων 
(χιονοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, παγετοί) και 
συμβάντων (κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις, 
πυρκαγιές) στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερεια-
κής Ενότητας και την εν συνεχεία υλοποίηση μέτρων 

αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών, γ) τη διεκπε-
ραίωση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων εντός συ-
γκεκριμένων προθεσμιών, δ) την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών και τη διενέργεια κάθε είδους ελέγχων και 
επιθεωρήσεων (για τη λήψη μέτρων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, την προστασία των καταναλωτών, 
την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, την εφαρμογή της 
υγειονομικής νομοθεσίας, την τήρηση περιβαλλοντικών 
όρων και προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.), ε) τη 
θέση σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση και αποκατά-
σταση των καταστροφών, στ) την υποστήριξη του έργου 
του Αντιπεριφερειάρχη όταν ανακύπτουν έκτακτες υπη-
ρεσιακές ανάγκες για την οργάνωση της επικοινωνίας 
του με υπηρεσίες και πολίτες και κάθε άλλη έκτακτη 
ανάγκη που προκύπτει εξαιτίας της οποίας οι υπάλληλοι 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας απασχολούνται 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, σε 24ωρη βάση και 
με εργασία τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών, καθώς και κάθε είδους έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών που προκύπτουν επιβάλλεται οι υπάλληλοι της 
Περιφερειακής Ενότητας να απασχολούνται υπερωρι-
ακά τις απογευματινές ώρες β) οι υπάλληλοι της Περι-
φερειακής Ενότητας για τους οποίους ισχύει η υπ’ αρ. 
5948/149446/09-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας να απασχολούνται σε 24ωρη βάση τις νυχτερι-
νές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
(Β’ 3417) και γ) οι υπάλληλοι του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τους οποίους ισχύει 
η υπ’ αρ. 11972/144/23-01-2020 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας να απασχολούνται σε 24ωρη 
βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (Β’ 294), 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20876/354/28-1-2020 
απόφασης «Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020» (Β’ 390) ως προς 
το σύνολο των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου από 12.850 σε 19.104, ως προς 
την αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή εργα-
σία από 50.000,00 ευρώ σε 72.500,00 ευρώ, ως προς την 
αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από 20.000,00 ευρώ 
σε 24.000,00 ευρώ και ως προς το σύνολο της δαπάνης 
από 70.000,00 ευρώ σε 96.500,00 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 20876/354/28-1-2020 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρπενήσι, 11 Αυγούστου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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