
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρη-
σιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομα-
χικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοι-
πών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το 
έτος 2020 και ημερήσιας αποζημίωσης αυτών.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
που απασχολούνται στις λοιπές μονάδες / αυτο-
τελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό / 
Αναπληρωτή Υπουργό / Υφυπουργό / Υπηρεσια-
κό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο, για 
το Α’ εξάμηνο του 2020.

3 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης.

4 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 
Τμήματος A4’- Προληπτικών Ελέγχων της Υποδι-
εύθυνσης Α’-Προληπτικών Ελέγχων και του Τμή-
ματος Β2’-Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Β’- Ερευ-
νών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης 
Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσ-
σαλονίκης) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Almassri Jaber 
του Amin για τελωνειακή παράβαση.

6 Έγκριση της 40/30.10.2019 αποφάσεως του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ληξουρίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.841/17/1245224/Σ.874 (1)
   Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρη-

σιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομα-

χικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοι-

πών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το 

έτος 2020 και ημερήσιας αποζημίωσης αυτών.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 143).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Την 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υπουργό Οικονομικών, Θεόδω-
ρο Σκυλακάκη» (Β' 3051).

4. Την 247153α/9.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκι-
βιάδη Στεφανή» (Β' 3181).

5. Την με αριθμό 104/2020 εισηγητική έκθεση του 
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του ΥΠΕΘΑ ύψους 3.357.000 ευρώ περίπου, για το 
έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον Π/Υ του ΓΕΣ το έτος 2020, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων

Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιη-
θεί για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, 
υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2020, καθορίζεται στους 
επτακόσιους σαράντα έξι (746).

Άρθρο 2
Ημερήσια αποζημίωση Εθνοφυλάκων

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που παρέχεται 
στους Εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των 
δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησης των, που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1295/1982 
(Α' 126), καθορίζεται στα δέκα έξι ευρώ (16 €).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών  Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Ι

      Αριθμ. οικ. 4986 ΕΞ 2020 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

που απασχολούνται στις λοιπές μονάδες / αυτο-

τελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό / 

Αναπληρωτή Υπουργό / Υφυπουργό / Υπηρεσια-

κό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο, για 

το Α’ εξάμηνο του 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. των άρθρων 66-68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) όπως ισχύει,

ii. 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» (ΦΕΚ Α ’176) όπως ισχύει,

iii. του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ Α’ 133), όπως ισχύει,

iv. του ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(ΦΕΚ Α’ 134), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 46 αυτού.

v. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145),

vi. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119),

vii. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 123),

viii. του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

ix. της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β’ 2902).

2. Την 187/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 524).

3. Την 719/2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β’3540).

4. Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-
ΟΝΜ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το υπ’ αριθμ. 1648 ΕΞ 2020 ΥψηΔ 30/01/2020 Υπη-
ρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσι-
ών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, στους 
υπαλλήλους: α) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών υπηρεσιών, β) του Γραφείου Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης, γ) της Υπηρεσίας Συντονισμού, και
δ) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά το Α’ εξάμηνο 
του 2020. Οι εν λόγω ανάγκες και ο συνεπαγόμενος φόρτος, 
που προκαλείται, προκειμένου να ανταποκριθούν έγκαιρα 
σε αυτές, περιλαμβάνουν για κάθε μονάδα εργασίες όπως:

• Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, έχει ως αποστολή την ενιαία οικονομική δι-
αχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων 
και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και 
ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και 
εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομι-
κής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης 
και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευό-
μενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας 
και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, την διοικητική 
υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου, την καλή 
λειτουργία και ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της, 
τον οργανωτικό σχεδιασμό και λειτουργικό εκσυγχρο-
νισμό των υπηρεσιών της, την ορθολογική στελέχωση 
των οργανικών μονάδων της και την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, τη δι-
οίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του 
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Υπουργείου, την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης 
των υπηρεσιών διεκπεραίωση και των υποστηρικτικών 
εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων του Υπουργείου, ώστε 
οι υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα 
και με ασφάλεια.

• Το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το οποίο 
υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό, και είναι αρμόδιο για 
την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δρα-
στηριότητες του Υπουργείου και την προβολή του έργου 
του, την κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού 
ενδιαφέροντος του Υπουργείου, την παρακολούθηση, 
επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, 
που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου και την 
ενημέρωση του Υπουργού, την παροχή πληροφοριών 
και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιο-
γράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχε-
τικά με το έργο του Υπουργείου και του Υπουργού, την 
επιμέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων, τον 
συντονισμό των υπηρεσιών για οποιαδήποτε δημοσί-
ευση του Υπουργείου, την εποπτεία του περιεχομένου 
της ιστοσελίδας και την έγκριση κάθε επικαιροποίησής 
της, καθώς τη σύνδεση με την κεντρική και με άλλες 
κυβερνητικές ιστοσελίδες. Την οργάνωση εκδηλώσεων 
του Υπουργείου, την παροχή αιγίδας και τη διοικητική 
οργάνωση συνεντεύξεων της πολιτικής ηγεσίας, την 
υποστήριξη για κάθε διαβούλευση του Υπουργείου με 
κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
και την διαχείριση κάθε είδους διαφημιστικής προβολής 
ή καμπάνιας του Υπουργείου σε συνεργασία με τις αρ-
μόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες.

• Η Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης η 
οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό 
Γραμματέα, έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων 
των υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου και των επο-
πτευόμενων από αυτό φορέων, όπως τη σύνταξη και 
παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου 
Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερ-
νητικών στόχων όπως αυτοί τίθεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργα-
να, τον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, την 
εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομο-
θέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική 
διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, 
την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων 
με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής καθώς και την 
έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για 
κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίη-
ση των Κυβερνητικών πολιτικών.

• Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυν-
σης, είναι αρμόδια για το Υπουργείο και τους εποπτευό-
μενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και έχουν επιχειρησιακούς 
στόχους, όπως τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρ-
νησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης 
περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη 
του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του 
στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του 
Υπουργείου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των 
διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control). Τη 
διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς 
διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημά-
των. Την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτή-
των και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των 
αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τον 
εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνη-
ση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, 
παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία 
συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου 
ή των εποπτευομένων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και 
πειθαρχικά παραπτώματα.

6. Το γεγονός ότι το Τμήμα Μέριμνας Μέσων και Χώ-
ρων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υ.ΨΗ.Δ., για την επιτυχή επιτέλεση 
του έργου του λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

7. Την Α.Π.:4144 ΕΞ 2020 Υ.ψη.Δ. 26/02/2020 (ΑΔΑ: 
ΩΖ2Φ46ΜΤΛΠ-ΞΘΗ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του 
Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, που αφορά στη δαπάνη α) υπε-
ρωριακής αποζημίωσης κατά τις απογευματινές ώρες 
έως και εκατόν είκοσι πέντε (125) υπαλλήλων μηνιαίως 
β) υπερωριακής αποζημίωσης κατά τις νυχτερινές ώρες 
έως και πέντε (5) υπαλλήλων μηνιαίως γ) υπερωριακής 
αποζημίωσης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 
έως και πέντε (5) υπαλλήλων μηνιαίως δ) υπερωριακής 
αποζημίωσης λοιπών και ειδικών μισθολογίων έως και 
δύο (2) δημοσιογράφων μηνιαίως, που απασχολούνται 
στις λοιπές μονάδες / αυτοτελείς μονάδες του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται 
στον Υπουργό / Αναπληρωτή Υπουργό / Υφυπουργό / 
Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο, 
για το Α’ εξάμηνο του 2020.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή είναι δυνατόν 
να προκληθεί:

• συνολική δαπάνη έως του ποσού των εκατόν δώδεκα 
χιλιάδων ευρώ (112.000,00€) η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε.2120201001 του 
Ειδικού Φορέα 1053 501 οικονομικού έτους 2020, του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

• συνολική δαπάνη έως του ποσού των δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000,00€) η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε.2120202001 του Ειδικού 
Φορέα 1053 501 οικονομικού έτους 2020, του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

• συνολική δαπάνη έως του ποσού των χιλίων πεντα-
κοσίων ευρώ (1.500,00€) η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε.2120201899 του 
Ειδικού Φορέα 1053 501 οικονομικού έτους 2020, του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αποζημίωση εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά 
τις απογευματινές ώρες, έως και εκατόν είκοσι (125) 
υπαλλήλων μηνιαίως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-
κών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στην Υπηρεσία Συντο-
νισμού, στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και έως δύο 
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(2) υπαλλήλων (δημοσιογράφων) μηνιαίως στο Γραφείο 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
και την 30η Ιουνίου 2020 και μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

2. Για τους υπαλλήλους του τμήματος Μέριμνας Μέ-
σων και Χώρων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.ψη.Δ. το οποίο λειτουργεί 
σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάση, καθιερώνουμε επίσης:

• Αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και πέντε 
(5) υπαλλήλων μηνιαίως, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και την 30η Ιουνίου 2020 και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

• Αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, 
έως και πέντε (5) υπαλλήλων μηνιαίως, για την αντιμε-
τώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης έως και την 30η Ιουνίου 2020 και μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 4 Μαρτίου 2020

Με εντολή Υπουργού
Ο Γ. Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 4927 ΕΞ 2020 (3)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κεντρι-

κή Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμ-

ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-

ας Διοίκησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του 

ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτι-
κές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α’ 134).

2. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογι-
κής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, 
του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και 
κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 62).

5. Του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204).

6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ 
Α’ 137).

8. Του π.δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α’ 182) «Περιφερειακές Ενώ-
σεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», όπως 
ισχύει.

9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 121).

11. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 
Β’ 2902).

Β. Την 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β΄/1-11-2019).

Γ. Τα υπ’ αρ. 1377/19-02-2019, 2035-ΑΕ1002037/
23-01-2020 και 2137/10-02-2020 αιτήματα διαλειτουρ-
γικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, καθώς και το υπ’ αρ. 519/
10-02-2020 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
με θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης στοιχείων 
ακινήτων για χρήση τους σε εφαρμογή για πολίτες και 
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.».

Δ. Την υπ’ αρ. 2773 ΕΞ 2020/11-02-2020 αίτηση της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προς την Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την διάθεση δια-
δικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ακινήτων από Περιου-
σιολόγιο» και τριών (3) επιπλέον πεδίων στην Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
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Ε. Την υπ’ αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1025938 ΕΞ 2020/21-02-2020 
απάντηση της Α.Α.Δ.Ε στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 658, 659 και 660/20-2-2020 έγγραφα της 
Κ.Ε.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την αξιοποίηση δι-
αδικτυακών υπηρεσιών.

Ζ. Την 4331/ΕΞ/27-2-2020 απόφαση έγκρισης του Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Διατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Πλατφόρ-
μα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων» της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης οι κάτωθι 
διαδικτυακές υπηρεσίες:

• Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Ακινήτων από 
Περιουσιολόγιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα ακόλουθα πεδία του 
Περιουσιολογίου: ΑΤΑΚ, Αριθμός Παροχής και Όροφος.

• Η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών 
σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα (πρότυπο 
oAuth2.0)»

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία
Ακινήτων από Περιουσιολόγιο»

1. Διατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Πλατ-
φόρμα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων» της Κ.Ε.Δ.Ε. 
τα φορολογικά δεδομένα της διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσιολόγιο», όπως περιγρά-
φεται στο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. Τα εν λόγω δεδομένα αντλούνται από το 
ΟΠΣ Περιουσιολογίου, το οποίο διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

2. Σκοπός της διάθεσης των ανωτέρω φορολογικών 
δεδομένων είναι η υποστήριξη των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στη 
διαδικασία επεξεργασίας υποβολής δηλώσεων για τη 
διόρθωση των τ.μ. των ακινήτων των πολιτών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 
Α’ 62) και στο άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204). 
Τα αναγκαία στοιχεία αντλούνται από το ΟΠΣ Περιου-
σιολόγιο για τη συμπλήρωση της δήλωσης του πολίτη 
στην πλατφόρμα.

3. Τα ανωτέρω δεδομένα αποτελούν προσωπικά δε-
δομένα του πολίτη, για την διασφάλιση των οποίων 
προβλέπεται: α) η σύνδεση του πολίτη στην πλατφόρ-
μα δήλωσης μέσω των διαπιστευτηρίων TAXISnet και β) 
η προηγούμενη ειδική ηλεκτρονική συγκατάθεση του 
υποκειμένου για τη διάθεση των δεδομένων στον Δήμο, 
εντός της διοικητικής περιφέρειας του οποίου βρίσκεται 
το ακίνητο.

4. Οι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του αρμό-
διου Δήμου έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνον 
στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν ενσωματωθεί στην 
υποβληθείσα δήλωση του πολίτη. Οι υπάλληλοι εξου-
σιοδοτούνται μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης που 
παρέχει ο Κόσμος Διαδικτυακών Υπηρεσιών govHUB.

5. Η διάθεση των δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με 
τους όρους περί τήρησης του φορολογικού απορρήτου, 

της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της Πολιτικής Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπη-
ρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

6. Η Κ.Ε.Δ.Ε. και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμοι 
έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των 
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών 
και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση 
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και 
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth2.0»

1. Διατίθεται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Πλατ-
φόρμα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων» της Κ.Ε.Δ.Ε. 
η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών 
σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα» (πρότυπο 
oAuth2.0).

2. Σκοπός της διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
είναι η αυθεντικοποίηση των πολιτών για την επιτυχημέ-
νη σύνδεσή τους στην πλατφόρμα της δήλωσης.

3. Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων 
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 3
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.

  Μοσχάτο, 4 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1031850 ΕΞ2020 (4)
Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 

Τμήματος A4'- Προληπτικών Ελέγχων της Υπο-

διεύθυνσης Α'-Προληπτικών Ελέγχων και του 

Τμήματος Β2'-Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Β'- 

Ερευνών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλι-

σης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

Θεσσαλονίκης) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
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μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 
περιπτώσεων αα’ έως και γγ’ της υποπαραγράφου θ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παρ. 2 έως 
5 του άρθρου 41 αυτού.

β) των άρθρων 57 και 60 του ν. 4622/2019 (Α΄133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με αριθ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 
1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» , όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 13,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ2019/08-03-2019 (Β’ 904), με 
θέμα: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας 
του Τμήματος Α2 - Προληπτικών Ελέγχων της Υπη-
ρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Τμημάτων Ελέγχων 
ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), 
Α΄ Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοί-
κησης αυτής» και

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1107252 ΕΞ2019/25-07-2019 (Β’ 3156), περί 
καθορισμού του χρόνου έναρξης λειτουργίας, μεταξύ 
άλλων, της Υποδιεύθυνσης Α’ -Προληπτικών Ελέγχων, με 
έδρα την Τρίπολη, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας της Α.Α.Δ.Ε., του 
Τμήματος Γ2’ -Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς 
Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 
αυτής της ίδιας Υποδιεύθυνσης.

3. Τα έγγραφα με αριθ. πρωτ.:
α) 930/29-01-2020, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 

Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλο-
νίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης) και

β) ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1014011 ΕΞ2020/31-01-2020, του Προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολό-
γησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., με 
θέμα: «Έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων Α4 της Υποδι-
εύθυνσης Α΄ και Β2 της Υποδιεύθυνσης Β΄ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
Θεσσαλονίκης».

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις 
αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α4΄-
Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α΄-Προληπτικών 

Ελέγχων και του Τμήματος Β2΄- Ερευνών της Υποδιεύθυν-
σης Β΄- Ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε., 
για την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας αυτής.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1) Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος 

Α4΄- Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α’-
Προληπτικών Ελέγχων και του Τμήματος Β2΄- Ερευνών 
της Υποδιεύθυνσης Β’ - Ερευνών της Υπηρεσίας Ερευ-
νών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης).

2) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β΄968 και 1238), Δ.ΟΡΓ. Α. 1037279 ΕΞ 
2019/08-03-2019 (Β΄904) και Δ.ΟΡΓ. Α. 1107252 ΕΞ 2019/ 
25-07-2019 (Β΄3156) αποφάσεις.

Άρθρο 2
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν δέκα 

ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Almassri Jaber 

του Amin για τελωνειακή παράβαση.

    Δυνάμει της 90/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊστάμενου του Τελωνείου Χίου, που εκδόθηκε την 
11η.02.2020, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ.2 
και 155 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ.5 του ίδιου ως άνω νόμου για δια-
πραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνι-
κών), επιβλήθηκε εις βάρος του Almassri Jaber του Amin, 
αγνώστου διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., με Δελτίο Αιτούντος 
Διεθνή Προστασίας: 809158, γεν. 05.08.1995,υπηκόου 
Παλαιστίνης, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων εξακο-
σίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(1.692,48 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 
παρ.1 εδ. α' του ν.2960/2001.

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του 
σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30 ημε-
ρών από τη δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ.

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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      Αριθμ. 32360 (6)
Έγκριση της 40/30.10.2019 αποφάσεως του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ληξουρίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντες υπόψη:
1. την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2503/1997 (Α’ 107) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις»,

2. την παρ.2 του άρθρου 103 και το άρθρο 280 του 
ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης κα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
“Καλλικράτης”»,

3. την παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015 (Α’ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

4. την παρ.5 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α’ 43) 
«Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις»,

5. τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 239 καθώς και τα άρ-
θρα 240, όπως ισχύει, και 243 του ν.3463/2006 (Α’ 114) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

6. την παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (Α’ 98) 
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρ-
μοδιότητας 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»,

7. την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (Α’ 134) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.3 του άρθρου 177 του ν.4635/2019 (Α’ 167),

8. την υπουργική απόφαση 8440/2011 (Β’ 318) «Καθο-
ρισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμι-
ση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε 
με τις 1940/2018 (Β’ 310) καθώς και 63967/2019 (Β’ 3537) 
όμοιες,

9. την υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της παρ.
Α4 του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου»,

10. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα»,

11. την 102/63900/13.9.2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των 
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»,

12. την 66008/24.9.2019 όμοια «Τροποποίηση της 
8440/2011 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός λειτουρ-

γίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών (Β’ 318)”»,

13. την 111/2011 (Β’ 1246) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς «Συγχώνευση Σχολι-
κών Επιτροπών και συγκρότηση δύο Ν.Π.Δ.Δ: α) Σχολική 
Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπ/σης και β) Σχολική Επιτροπή 
Β/Βάθμιας Εκπ/σης καθώς και ορισμός Δημοτικών Συμ-
βούλων στο Δ.Σ. των νέων Ν.Π.»,

14. το 1149/7.11.2019 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου 
με το οποίο μας απεστάλη η εν θέματι απόφαση περί 
συστάσεως σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στον Δήμο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου» και

15. την 636/31.1.2020 βεβαίωση του αναπληρωτή 
προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ληξουρίου περί προσδιορισμού

15.1. του ποσού με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο Δήμος 
από την σύσταση της ανωτέρω σχολικής επιτροπής για 
το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη και

15.2. του Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου τρέ-
χοντος οικονομικού έτους τον οποίο θα βαρύνει η εν 
λόγω σύσταση και πρόβλεψης εγγραφής αντίστοιχων 
πιστώσεων στον ίδιο Κ.Α.Ε. στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 40/30.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΖΦ646ΜΓ3Ξ-
40Ξ – ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ληξουρίου με την οποία συστήνεται 
σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον 
Δήμο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Ληξουρίου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Σχολικής Επιτροπής είναι η έδρα του Δήμου 
(Ληξούρι).

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

• Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, 
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

• Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι-
σμού τους.

• Η αμοιβή των καθαριστριών.
• Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων 
με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες.

• Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμε-
τάλλευση των σχολικών κυλικείων.

• Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων.
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Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κά-
λυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη  
κυρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, 
τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, την λειτουργία γυ-
μναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρί-
ων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτηρίων κα-
θώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από διοικητικό συμ-
βούλιο στο οποίο μετέχουν δεκατρία (13) μέλη με την 
ακόλουθη σύνθεση:

1. Τον Δήμαρχο ως πρόεδρο ή άλλον (αιρετό ή πολίτη) 
που υποδεικνύεται από αυτόν ως μέλος.

2. Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους με την τήρηση 
της αναλογίας που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 6 του 
ν.4623/2019 (Α’ 134), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 177 του ν.4635/2019 (Α’ 167).

3. Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες εκ των πέντε αρχαι-
οτέρων των σχολικών μονάδων που ορίζονται από την 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Μία/έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από 
την γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται για τον σκοπό 
αυτό, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέ-
ων, μία/ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλό-
γων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδος.

5. Μία/έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτή-
των κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυνα-
μικό σχολικής μονάδος.

6. Δύο (2) δημότες, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 
6 του ν.4623/2019 (Α’ 134), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 177 του ν.4635/2019 (Α’ 167).

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται 
σε κάθε περίπτωση όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του 
ν.3463/2006 (Α’ 114 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 
όταν ο Δήμαρχος δεν μετέχει ο ίδιος, το δημοτικό συμ-
βούλιο εκλέγει μετά τον ορισμό των μελών τον πρόεδρο 
και τον αντιπρόεδρο.

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Με απόφαση της σχολικής επιτροπής για κάθε σχο-
λική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, εφόσον είναι πάνω από δύο (2), λειτουργεί 
Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, το οποίο αποτελείται 
από 3 έως 5 μέλη.

Στο Συμβούλιο μετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής 
του σχολείου, τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος γονέων, 
τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος συλλόγου διδασκό-
ντων και τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητι-
κών κοινοτήτων. Το Συμβούλιο διατυπώνει τις ανάγκες 
και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην λειτουργία 
των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στη 
σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λει-
τουργίας τους. Ο διευθυντής που μετέχει στο Συμβού-
λιο διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του 
για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των 
σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 
του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 8440/2011 
(Β’ 318), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της σχολικής επιτροπής προέρχονται από:
1. Τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.6 περ.α) και β) του άρθρου 113 του 
ν.1892/1990, όπως ισχύει.

2. Την επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4257/2014 (Α’ 93), 
ποσού 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) ετησίως.

3. Έκτακτες επιχορηγήσεις εφόσον επιτρέπονται.
4. Προσόδους της σχολικής περιουσίας.
5. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
6. Έσοδα από εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων.
7. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του νέου Νομικού Προσώπου αποτελεί η 
ακίνητη και κινητή περιουσία του υπό κατάργηση Νομι-
κού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς» των σχολικών μονάδων 
που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ληξουρίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η σχολική επιτροπή εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 8
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ληξουρίου 
ύψους 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) για το 
τρέχον οικονομικό έτος αλλά και για κάθε ένα από τα 
επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 4 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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