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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του
άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της
παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού)
της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.

2

Έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που
εργάζονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής, έως και το Δεκέμβριο 2019.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/10-1-2019 απόφαση Προέδρου «Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την
νύχτα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την
συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού
ωραρίου του προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός” που
λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για το έτος 2019».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην 2212.2-1/5276/55465/
2019/22-07-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3144/τ.Β΄/08-08-2019.

5

Διόρθωση σφάλματος 598788(8065)/25-09-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3746/τ.Β΄/
10.10.2019.

Αρ. Φύλλου 3944

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47711/Δ1.15631
(1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του
άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της
παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού)
της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 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’/2005).
2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»(Α΄121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων»(Α΄123).
6. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθ. 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012. «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/
Α΄/1-3-2012).
7. Την παρ. 5.16 του άρθρου 5, της υπ΄ αριθμ. οικ. 40331/
Δ1. 13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)».
8. Την από 21/10/2018 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) και προκειμένου να ολοκληρωθεί
ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο
των υπόχρεων προς τούτο.
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία της παρ. 5.16
του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου
της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της
υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1. 13521/13- 9-2019 (3520/Β΄/
19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15η
Νοεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 623588
(2)
Έγκριση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες, τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, έως και το Δεκέμβριο 2019.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
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Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΕΚ 26/τ.Α'/09-02-2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
“Πρόγραμμα Καλλικράτης”» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α'/16-12-2015), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016
(ΦΕΚ 145/τ.Α'/05-08-2016).
6. Την υπ' αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία (ΦΕΚ 17/τ.Β'/12-01-2017).
7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 37419/13479/
08-05-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018), με την
οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την υπ' αριθμ. 12370/3554/11-02-2019 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
περί καθιέρωσης 24ωρη λειτουργίας, όλες τις ημέρες του μήνα, και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2019
(ΦΕΚ 892/τ.Β'/15-03-2019), στην οποία περιλαμβάνονται
και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
(λόγω της διενέργειας ελέγχων για τη διασφάλιση της
υγείας και της ευζωίας των ζώων και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας).
9. Το υπ' αριθμ. 489816/29-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με
συνημμένο Πίνακα, στον οποίο α) δηλώνεται η καθ'
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των
11 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για το έτος 2019,
και β) αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι απαιτούμενες
ώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι εν λόγω
υπάλληλοι θα διενεργήσουν ελέγχους: α) στα αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή και προέλευση
του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη
λιανική πώληση, β) σε επιχειρήσεις πώλησης κρέατος,
γ) σχετικά με την κυκλοφορία ζωοτροφών σε εμπόρους
και διακινητές, καθώς δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις
αυτών, δ) σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων φυτικής προέλευσης, καθώς και σε επιχειρήσεις λιανικής και
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χονδρικής διάθεσης τροφίμων φυτικής προέλευσης,
ε) σε εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα,
στ) κτηνιατρικούς ελέγχους για την υγεία και ευζωία των
ζώων, ζ) διερεύνηση για περιστατικών ύποπτων για ζωοανθρωπονόσους (π.χ. λύσσα) και η) ελέγχους συνθηκών
μεταφοράς ζώων.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο
2019 ύψους 6.000 €, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 505750/
05-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
11. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (10) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019, στον
φορέα 01.072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το
υπ' αριθμ. 246881/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
12. Την υπ' αριθμ. 1392/02.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ17Λ779Σ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων του οικ. έτους 2019 του κωδικού 01.072.051201 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθήνας,αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, έως και 31-12-2019,
ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΩΣ
ΚΑΙ 31/12/2019

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

11

704

Β' εξάμηνο 2019 έως
31/12/2019

Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ' υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 155
(3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1/10-1-2019 απόφαση Προέδρου «Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την νύχτα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
για την συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός” που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για το
έτος 2019».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ. 1 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα Καλλικράτης”».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 146 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις 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» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/Α΄).
5. Την υπ' αριθμ. 247/14-10-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αγίου Στυλιανού» με την
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Ιδρύματος του «Αγίου Στυλιανού» και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 454/24-2-2012, κατόπιν έγκρισης με την υπ'
αριθμ. 7051/1-2-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. 268/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 69309/
30-11-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5953/τ.Β΄/31-12-2018.
7. Την υπ' αριθμ. 264/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την νύχτα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του
Δημοτικού Βρεφοκομείου “Άγιος Στυλιανός” που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για το έτος 2019» και την υπ' αριθμ. 1/
10-1-2019 απόφαση Προέδρου «Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την νύχτα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης
“Ο Άγιος Στυλιανός” που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για
το έτος 2019».
8. Την υπ' αριθμ. 4624/10-10-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και την υπ' αριθμ. 195/2019 Α.Δ.Σ. με την οποία
τροποποιήθηκε η 264/2018 Α.Δ.Σ.
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9. Την παροχή οδηγιών Γεν. Λογ. του Κράτους 2/40112/
ΔΕΠ 26-5-2017 και τις συμπληρ. οδηγίες του Υπουργείου
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλ.Φ10042/οικ.
13567/329/8-6-2018 και
10. ειδικότερα το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2019 , του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Θεσσαλονίκης «ο Άγιος Στυλιανός» έχουν γραφτεί σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1/10-1-2019 απόφαση
Προέδρου «Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την νύχτα,
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την συμπλήρωση
του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης
«“Ο Άγιος Στυλιανός” που λειτουργεί σε 24ωρη βάση,
για το έτος 2019 ως εξής: Μείωση των ωρών των δύο
καθαριστριών ΥΕ εργατριών καθαριότητας Ιδιωτικού
Δικαίου αορίστου χρόνου κατά 135 ώρες και την αύξηση
των ωρών του υπάλληλου ΔΕ8 βοηθός βρεφοκόμου με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου κατά 50
ώρες για νυχτερινή εργασία και 60 ώρες για ημερήσια νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών».
Αναλυτικά διαμορφώνεται:
για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για:
δ) έναν (1) υπάλληλο ΔΕ8 βοηθός βρεφοκόμου με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου συνολικά 250ώρες (ενδεικτική δαπάνη 625,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6022.01.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες αορίστου χρόνου.
Για ημερήσια - νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής:
δ) έναν (1) υπάλληλο ΔΕ8 βοηθός βρεφοκόμου με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου συνολικά 260ώρες (ενδεικτική δαπάνη 780,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6022.01.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες αορίστου χρόνου.
ε) δύο καθαρίστριες ΥΕ εργατριών καθαριότητας αορίστου χρόνου συνολικά 565 ώρες (ενδεικτική δαπάνη
1.295,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6022.01.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες αορίστου χρόνου.
Η μεταφορά των ωρών δεν επιφέρει διαφοροποίηση
ως προς τους Κ.Α.Ε., ούτε ως προς τα χρηματικά ποσά.

Τεύχος B’ 3944/25.10.2019

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 264/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ως έχει.
Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 έχουν προβλεφθεί στους παραπάνω Κ.Α. τα αντίστοιχα ποσά: Κ.Α.
02.10.6022.01.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες αορίστου χρόνου,
7.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 2212.2-1/5276/55465/2019/22-07-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3144/τ.Β΄/08-08-2019, στις
σελίδες 37673, 37675 και 37676 διορθώνεται όπου αναφέρεται η επωνυμία:
το εσφαλμένο:
«NORDIC STAR SHIPPING AND TRADING S.A.»
στο ορθό:
«NORDIC STAR SHIPPING & TRADING S.A.».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
I

(5)
Στην 598788(8065)/25-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3746/τ.Β΄/10.10.2019, επιφέρεται η εξής
διόρθωση:
σελ. 43711 στη Β στήλη και στη σελ. 43712 στην Α και
Β στήλη της απόφασης, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Αλέξανδρο Θάνου...»,
στο ορθό: «Αλέξανδρο Θάνο...».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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