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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πρόσβαση του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών στα δεδομένα του
Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»
του Υπουργείου Εσωτερικών.

2

Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Διασυνοριακό
Πρόγραμμα Συνεργασίας «Βαλκανική - Μεσόγειος
2014 - 2020».

3

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«ΕΞΙ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (τηλεοπτική σειρά) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ κεφαλαίου του ν. 4487/2017
(Α’116).

4

Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωριακής εργασίας, για ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και
για απασχόληση πέραν του πενθημέρου κατά το
Α’ εξάμηνο του 2019, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5

Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και
θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

6

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/34890/1251/320/296/24-01-2019
(ΑΔΑ: 7ΝΒΘ4653Π4-ΘΞ6) απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που
υπηρετεί στα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις
καθώς και για προσωπικό της Γ.Γ.Α. που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα
Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γ.Γ.Α. και στο Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης της
ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ.

Αρ. Φύλλου 1239

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην 960/19635/31-01-2019
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 263/Β’/06-02-2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15918
(1)
Πρόσβαση του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών στα δεδομένα του
Πληροφοριακού Συστήματος "Μητρώο Πολιτών"
του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) i. των άρθρων 115 και 118 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) -Ρυθμίσεις σχετικές
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ 107 Α’), όπως ισχύουν,
ii. τις διατάξεις του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αυτές ισχύουν,
iii. τις διατάξεις του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α’) «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια», όπως αυτές
ισχύουν,
β) iv. του π.δ. 213/1983 (ΦΕΚ 77 Α’) «Οργάνωση και
λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών
Επιδομάτων Ναυτικών», όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α’) «Περί ελαχίστης εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον ασφαλιστικής προστασίας και
άλλων τινών διατάξεων»
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v. του π.δ. 380/1994 (ΦΕΚ 213 Α’) τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 213/1983 «Οργάνωση
και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών
Επιδομάτων Ναυτικών»,
vi. του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης",
vii. της 31507/3196/83 απόφασης του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας «έλεγχος δικαιολογητικών και χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων στους ναυτικούς»,
(ΦΕΚ 522 Β’)
viii. της 5431/02-01-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΧΥ-Η2) απόφασης
του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας «Καθορισμός υπαλλήλων που προβλέπονται από το
π.δ. 380/1994 (άρθρο 1)»
ix. της Δ9/17100/5424/27-06-2017 απόφασης της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών
Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)», (ΦΕΚ 327 ΥΟΔΔ)
γ) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’),
δ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α’),
ε) των άρθρων 18 και 19 του ν. 3979/2011 «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
138 Α’), όπως ισχύουν,
στ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει,
ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
η) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’),
θ) της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 301 Β’),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α’),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’),
ιβ) του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ) της 46951/2018 απόφασης (ΦΕΚ 3902 Β’) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρίνα
Χρυσοβελώνη».
2) Την από 14/1/2009 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Εθνικό Ληξιαρχείο»,
i. την από 12/8/2013 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και

Τεύχος B’ 1239/11.04.2019

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Εθνικό
Ληξιαρχείο»,
ii. την από 23/10/2015 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Εθνικό
Ληξιαρχείο».
3) Την 10200/07.11.2017 απόφαση της Κ.τ.Π. Α.Ε. με
θέμα: «Παραλαβή παραδοτέων και εσωτερική μετάθεση
χρονοδιαγράμματος της 1223/27.05.2015 Σύμβασης για
το Υποέργο 1: «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών», με κωδ. ΟΠΣ: 5003890 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
του Δημόσιου Τομέα».
4) Το με αριθμ. 51438/17686/10-10-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο αιτείται τη διασύνδεση
του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων
Ναυτικών (εφεξής Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών».
5) Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη η παροχή πρόσβασης του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. στα δεδομένα του Π.Σ. «Μητρώο
Πολιτών», για λόγους αύξησης της ταχύτητας των διαδικασιών, αποφυγής πρόσθετης γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των υπηρεσιών και καλύτερης εξυπηρέτησης
των πολιτών.
6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου
115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’) («Μητρώο Πολιτών»)
του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άσκηση αποκλειστικά και μόνο των κάτωθι αρμοδιοτήτων του:
Περιγραφή Υπηρεσίας Διατάξεις-νομικό πλαίσιο
Χορήγηση οικογενειακού - π.δ. 213/1983 (ΦΕΚ 77 Α’)
επιδόματος σε Ναυτικούς
με θαλάσσια υπηρεσία και - π.δ. 380/1994 (ΦΕΚ 213 Α’)
τέκνα στο έτος αναφοράς.
2. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση
των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Τα ακριβή πεδία των
υποσυστημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου της βάσης δεδομένων του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα οποία
χορηγείται πρόσβαση, οι προδιαγραφές τους, τα Πληροφοριακά Συστήματα του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., στα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω δεδομένα καθώς και ο τρόπος και οι
προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μεταφοράς τους, εξειδικεύονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του Προέδρου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Εφόσον ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. αναθέτει σε τρίτο φορέα τη δημιουργία ή διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων
ή τη φιλοξενία του λογισμικού στο πληροφοριακό σύστημα του τρίτου φορέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται παραπάνω, το Πρωτόκολλο
Συνεργασίας συνυπογράφεται και από τον αντίστοιχο
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού, ο οποίος δεσμεύεται πλήρως και από την παρούσα απόφαση.
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4. Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και τυχόν τρίτος φορέας της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του, ώστε η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» να γίνεται αποκλειστικά
και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο
έχει χορηγηθεί η πρόσβαση. Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και τυχόν τρίτος φορέας κατά την προηγούμενη παράγραφο μεριμνά
ώστε η διασύνδεση του ίδιου ή του τυχόν τρίτου φορέα
με το ΥΠ.ΕΣ. να πραγματοποιείται εντός του δημόσιου
δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Επίσης λαμβάνει πρόσθετα μέτρα
ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.
5. Περιληπτική αναφορά των δεδομένων στα οποία
χορηγείται πρόσβαση, καθώς και του σκοπού της επεξεργασίας τους αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. προς ενημέρωση
των υποκειμένων των δεδομένων.
6. Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ορίζει Υπεύθυνο Διαλειτουργικότητας
καθώς και αναπληρωτή αυτού, τα πλήρη στοιχεία των
οποίων θα γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Ο Υπεύθυνος Διαλειτουργικότητας:
i. μεριμνά για την αποφυγή σκόπιμης ή εκ σφάλματος
κατάχρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών που μπορεί
να προκαλέσει υπερφόρτωση των συστημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών,
ii. τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που
του έχουν αποδοθεί και ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τυχόν διαρροή τους,
iii. ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τις πληροφορίες του συμβάντος σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης κενού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/
μηχανισμό, που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία του
ΠΣ του «Μητρώου Πολιτών», ¡ν. αποτυπώνει εγγράφως
και εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ασφαλείας των
εμπλεκόμενων φορέων και εξασφαλίζει ότι η χρήση των
δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους
σκοπούς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Το Υπουργείο Εσωτερικών:
i. To Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλίζει τη σωστή και
αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών
που παρέχει το ΠΣ του «Μητρώου Πολιτών»,
ii. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν υποστούν οι πολίτες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» μέσω
Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. καθώς και από καθυστερήσεις κατά τη χρήση
των διαδικτυακών υπηρεσιών αυτών, από λάθη ή παραλείψεις του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., από διακοπές της διαδικτυακής
διασύνδεσης, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή
για λόγους ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν υποστούν οι πολίτες από εγγραφές του «Μητρώου
Πολιτών» που εμφανίζουν ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία,
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την ευθύνη των οποίων έχουν οι φορείς που ορίζονται
στο άρθρο 116 του ν. 4483/2017.
iii. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» είτε προγραμματισμένα
μετά από ειδοποίηση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας,
οπότε και δεν απαιτείται ειδοποίηση.
iv. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης
των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών»,
όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας με το πιο πρόσφορο μέσο τον Υπεύθυνο Διαλειτουργικότητας του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
ν. Εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι των
παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 της παρούσας, θα διακόπτεται η πρόσβαση του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. στις διαδικτυακές
υπηρεσίες του «Μητρώου Πολιτών», με αιτιολογημένη
απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Για τα δεδομένα στα οποία του χορηγείται πρόσβαση βάσει της παρούσας, ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόσο ως
υπεύθυνος όσο και ως εκτελών την επεξεργασία των
δεδομένων αυτών, καθώς και να μεριμνά για τη συμμόρφωση τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο αναθέτει την
εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργοί
Υφυπουργός

Εσωτερικών

Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 35773
(2)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Βαλκανική – Μεσόγειος 2014 - 2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
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μάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.
5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α’ 160) περί διορισμού υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την ΥΑ91589/3-9-2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (3814/Β’/4.9.2018).
7. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015)
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
8. Την C(2015) 6619/ 25-09-2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το διακρατικό
Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-Β Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020».
9. Την αριθμ. 300249/ΥΔ 684/13-02-2018 επιστολή
της ΕΥΔ ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
προς τη ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ.
10. Το με αριθμ. 32928/21.03.2018 απαντητικό έγγραφο της ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ.
11. Την αριθμ. 300913/ΥΔ 2041/14-03-2019 επιστολή
της ΕΥΔ ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
προς τη ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ.
12. Το αριθμ. 31768/18.03.2019 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
13. Την αριθμ. 35719/28-03-2019 εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση για την έγκριση υπερδέσμευσης του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας
«Βαλκανική - Μεσόγειος 2014-2020».
14. Την ανάγκη υλοποίησης απόφασης της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020».
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η ΕΥΔ ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
δύναται να εντάξει τις επτά πράξεις της εγκεκριμένης από
την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης reserve list, με συνολικό προϋπολογισμό 6.212.575,58 ευρώ, από τον οποίο
ποσό 2.890.962,84 ευρώ αφορούν την Ελληνική συμμετοχή και το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).
Η προκύπτουσα συνολική δημόσια δαπάνη, ανέρχεται
στο 115% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.
Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την ένταξη
των πράξεων αυτών, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται
στο εισηγητικό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σημείο 13 ανωτέρω).
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει
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να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ι

(3)
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΞΙ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (τηλεοπτική σειρά) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την
επωνυμία «ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ κεφαλαίου του νόμου
4487/2017 (Α’116).
Με την 4296/27-03-2019 απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (παρ. 3 άρθρο 29 του ν. 4487/2017), εγκρίθηκε η
υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΞΙ
ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (τηλεοπτική σειρά) του
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΚΑΚΕΣ
ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD» στις διατάξεις του Δ’ κεφαλαίου
του ν. 4487/2017 (Α’ 116), για την ενίσχυση του ανωτέρω
επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης,
σύμφωνα με το αριθμ. 53/27-2-2019 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ.
2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α’116).
Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές
οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017 και συγκεκριμένα πρόκειται για τηλεοπτική σειρά έξι (6) επεισοδίων
η οποία εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας
59.11 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της
923/2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 1138).
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία «ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD».
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α’ του Παραρτήματος 3 της 923/2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1138
Β’) έχοντας συγκεντρώσει γενική συνολική βαθμολογία
36 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.
Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(370.000,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών,
ήτοι στο ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (129.500,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του
ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 11 της 923/2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 1138).
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’116) και της 923/2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 1138),
όπως ισχύουν. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27-2-2019.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (παρ. 2 άρθρο 37 του ν. 4487/2017/116Α’).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 2/23570/ΔΕΠ
(4)
Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωριακής εργασίας, για ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και
για απασχόληση πέραν του πενθημέρου κατά το
Α’ εξάμηνο του 2019, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’/23.11.2017).
4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
5. Την Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
6. Τα αριθμ. οικ. 23870 ΕΞ 2019/13-3-2019 και 27099
ΕΞ 2019/20-3-2019 έγγραφα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου
Οικονομικών, με τα οποία προτείνεται ο καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
για ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις ώρες απασχόλησης πέραν
του Πενθημέρου σε τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για την έγκαιρη
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. Στις
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων εκτός των άλλων αντικειμένων,
περιλαμβάνεται και η διαχείριση των αιτημάτων κατά-
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πτωσης των εγγυήσεων του Δημοσίου από τα πιστωτικά
ιδρύματα (Π.Ι.) και ο χειρισμός των ένδικων μέσων και
βοηθημάτων που εγείρονται κατά του Δημοσίου από
τα Π.Ι., με σκοπό την ικανοποίηση των εγγυημένων από
αυτό απαιτήσεών τους. Ο μεγάλος όγκος των αιτημάτων αυτών και η συνεπακόλουθη της υποστελέχωσης
της υπηρεσίας δυσκολία στην επεξεργασία τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, έχουν ως αποτέλεσμα πολλά
από αυτά, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής,
να διεκδικούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των
προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.
8. Τις 26554 ΕΞ 2019/20-3-2019 (ΑΔΑ: 68ΛΥΗ-ΘΝ6) και
26545 ΕΞ2019/20-3-2019 (ΑΔΑ: Ω9Μ4Η-ΖΕΑ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης που αφορά ημερήσια υπερωριακή εργασία
κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες και για
εργασία πέραν του πενθήμερου για τους υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους είκοσι επτά χιλιάδες
ευρώ (27.000 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023204-0000000, Λογαριασμός 2120204001 και 2120202001
οικ. έτους 2019, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Γ3 του
ν. 4354/2015 όπως ισχύει, ημερήσια απασχόληση κατά
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και τις ώρες απασχόλησης πέραν του Πενθημέρου, για τριάντα πέντε (35)
υπαλλήλους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κρατικών
εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30-6-2019
ως εξής:
Α. Έως σαράντα οκτώ (48) ώρες ημερήσιας εργασίας
κατά τις Κυριακές και λοιπές Εξαιρέσιμες ημέρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.
Β. Έως σαράντα οκτώ (48) ώρες απασχόλησης πέραν
του Πενθημέρου συνολικά για κάθε υπάλληλο.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευση της
παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30-6-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

14964

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/154877/14682/14291/474
(5)
Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και
θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (Α’ 180).
β. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (7 Α’), (διόρθωση σφάλματος
158/Α’/2018), όπως ισχύει.
γ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών...»
(Α’ 114).
δ. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 37).
2. Την Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 2076).
3. Tην ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΠ./509797/11453/11-10-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 4527 Β’) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή».
4. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 (2 Β’)
υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστηκε ο εκκαθαριστής της “Οργανισμός Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού Α.Ε.” καθώς και τις ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΠΕΦ/77470/2840/2421/81/20.8.2012 (Β’ 2410), ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/25835/4829/4082/260/
21.02.2013 (Β’ 464), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/138168/
20896/17368/1046/02.9.2013 (Β’ 2539, διόρθωση σφάλματος Β’ 2689), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/105032/
13995/12290/709/25.4.2014(Β’ 1047), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/337959/9270/8379/300/24.12.2014
(ΥΟΔΔ 847), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/7364/
9725/9009/372/26.3.2015 (Β’ 575), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/184579/21698/19320/898/03.7.2015
(Β’ 1734), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/284963/
34926/31473/1328/16.10.2015 (Β’ 2253), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/46573/5622/4984/307/16.02.2016
(Β’ 507), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/257695/
25505/23036/1472/11.8.2016 (Β’ 2732), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/361530/30231/28723/1958/25.9.2017
(Β’ 3422), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248388/ 17428/
12860/484/25.5.2018 (Β’ 2036), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/426272/29139/24094/1137/04.9.2018 (Β’3815) και
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/618671/41570/36094/
1660/30-11-2018 (Β 5558) όμοιες αποφάσεις, με τις
οποίες παρατάθηκε η προθεσμία λήξης εκκαθάρισης
και θητείας εκκαθαριστή της ως άνω εταιρείας.
5. Το αριθμ. 1703/04.03.2019 έγγραφο του εκκαθαριστή της ΟΠΕΠ Α.Ε., σχετικά με την παράταση της προ-
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θεσμίας λήξης περιόδου εκκαθάρισης και θητείας του
εκκαθαριστή της προαναφερόμενης εταιρείας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη η οποία βαρύνει τα έσοδα της υπό εκκαθάριση
εταιρείας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε, από τη λήξη της προηγούμενης
(31-03-2019), έως 30-06-2019 την προθεσμία λήξης της
εκκαθάρισης της «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.», καθώς και τη θητεία του εκκαθαριστή Δημήτριου Αγγέλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ 497251,
Οικονομολόγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019
Ο Υφυπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔ/157721/5258/1313/1069
(6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/34890/1251/320/296/24-01-2019
(ΑΔΑ: 7ΝΒΘ4653Π4-ΘΞ6) απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που
υπηρετεί στα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις
καθώς και για προσωπικό της Γ.Γ.Α. που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα
Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γ.Γ.Α. και στο Τμήμα
Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης της ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 (παρ. 2 ε, περ. ιν) του ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
β) Των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις
(ΦΕΚ 29 Α΄).
γ) Του άρθρου 9 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).
δ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
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ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018), όπως
ισχύει.
στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού...» (ΦΕΚ 114 Α΄).
ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
3. Την ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ
3672/Β’/11.11.2016).
4. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/552/
439/13-03-2018, Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και
των υπαγομένων στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων (ΦΕΚ 987/Β’/20-03-2018).
5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του
ν. 4354/2015 (176 Α΄). 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 ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄του
ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
6. Το Υ.Σ. 59/05-12-2018 του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, σχετικά με την έκδοση απόφασης υπερωριών
για το έτος 2019.
7. Το Υ.Σ. από 28/11/2018 του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την έκδοση απόφασης υπερωριών με συμπλήρωση από 11/12/2018 για το
έτος 2019.
8. Το εισηγητικό από 14/12/2018 για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στον υπάλληλο της Γ.Γ.Α.,
Γεώργιο Αρετάκη , του κλάδου Μηχανολόγου Μηχανικού
Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’.
9. Το εισηγητικό από 12/02/2019 του Τμήματος Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης ΑΟΠΑΑΕΥΔΣ.
9. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/
667226/44191/8400/4786/21-12-2018 έγγραφο του
Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της
Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ με θέμα: «Προϋπολογισμός και βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για υπερωριακή εργασία
στα γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού»
για το έτος 2019, για υπερωριακή απασχόληση από τον
ειδικό φορέα 203 (ΚΑΕ 0511), ανέρχεται στο ποσό των
66.000€ περίπου, για εξήντα εννέα (69) υπαλλήλους της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι υπηρετούν
στα ανωτέρω Γραφεία και από τους ειδικούς φορείς 203
και 501 (ΚΑΕ 0511-0512) στο ποσό των 81.000€ περίπου
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για τους υπαλλήλους (ήτοι μετακλητοί, αποσπασμένοι,
ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι, αστυνομικοί) που
υπηρετούν στα ανωτέρω Γραφεία.
10. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσιών και πέραν των
ωρών υποχρεωτικής εργασία προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, που απασχολείται στα Γραφεία το Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, για τη κάλυψη των
αυξημένων αναγκών των ανωτέρω Γραφείων, λόγω του
γεγονότος ότι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των
ανωτέρω Γραφείων., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/34890/1251/320/296/24-01-2019
(ΑΔΑ: 7ΝΒΘ4653Π4-ΘΞ6) απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού ως προς το μέρος που αφορά
το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης – ΕΣΚΑΝ καθώς διαπιστώνεται η όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη για προσφορά
εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, λόγω των αυξημένων εργασιακών αναγκών και της αναγκαιότητας
προσφοράς υπερωριακής εργασίας.
α) Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση, για το έτος
2019 καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ή εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά εξάμηνο, σε καθέναν από τους πέντε επιπλέον (05)
υπαλλήλους, κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, οι οποίοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που καλύπτουν
οργανικές θέσεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/
34890/1251/320/296/24-01-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΒΘ4653Π4ΘΞ6) ΦΕΚ 243/Β’/05-02-2019 ως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

(7)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Με την 42/15.02.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.
1 του ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 1 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α’/31.07.2017), κατόπιν της αριθμ. 3441/05.02.2019
αίτησης της Ορφανίδου Μαρίνας του Ιωάννη, με θέμα
την μετατροπή της σύμβασης του ωραρίου της από με-
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ρική απασχόληση σε πλήρη απασχόληση, της 18233/5397/15.03.2019 (ορθή επανάληψη) εγκριτικής απόφασης
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ορφανίδου Μαρίνας, του Ιωάννη, κατηγορίας ΤΕ Μουσικών από
12,84 σε 30 ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης: 3792/08.02.2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 18233/5397/15.03.2019).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 960/19635/31-01-2019 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 263/Β’/06-02-2019 στη σελίδα 3226 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ
Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών
Π. Ε. ή Τ.Ε.
6,5 μήνες
192
Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων)
Έως 34 ημερομίσθια
Υ. Ε.
Εργατοτεχνίτες
ανά άτομο για χρονικό διάστημα
334
6,5 μηνών
Έως 60 ημερομίσθια
Υ. Ε.
Εργατοτεχνίτες
ανά άτομο για χρονικό διάστημα
414
6,5 μηνών
Σύνολο
940
»
στο ορθό:
«ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ
Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
Π. Ε. ή εν
Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών
ελλείψει
6,5 μήνες
192
Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης
Τ.Ε.
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων)
Έως 34 ημερομίσθια
Υ. Ε.
Εργατοτεχνίτες
ανά άτομο για χρονικό διάστημα
334
6,5 μηνών
Έως 60 ημερομίσθια
Υ. Ε.
Εργατοτεχνίτες
ανά άτομο για χρονικό διάστημα
414
6,5 μηνών
Σύνολο
940
»
(Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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