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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006
(ΦΕΚ 769 Β΄) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

2

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης,
για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2020.

3

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για το προσωπικό που υπηρετεί στο Αυτοτελές
Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2020.

4

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
στον Δήμο Αποκορώνου.

5

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020.

6

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ν.Π. του
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας για το έτος 2020.

7

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Ιάσμου για το έτος 2020.

Αρ. Φύλλου 409

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329
(1)
Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006
(ΦΕΚ 769/Β΄) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 6 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) του π.δ. 133/2017 (Α' 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
γ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
δ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/
Β΄/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την
οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/
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27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.".
3. Το αριθμ. ΔΑΔ/Φ.5/23/44371/19-12-2019 έγγραφο
του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα:
«Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο».
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και απρόσκοπτης και
άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η φράση «...από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00
π.μ. έως 8.00 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00
μ.μ....» του εδαφίου α' της περ. στ' της παραγράφου 3 της
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών
και των Ν.Π.Δ.Δ.", όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/Β΄/26-7-2011)
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντικαθίσταται ως
εξής: «.. .από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ.
έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
I

Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1014941 ΕΞ 2020
(2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης,
για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176)
«Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλή-
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ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (Β’ 3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθμ. οικ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με
θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».
8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017
(Β’968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30-11-2017
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20-12-2017 σχετικά με την ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
11. Την αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/
17-1-2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού και Οργάνωσης, όπως τεκμηριώνεται με το
αριθμ. ΓΔΑΔΟ 11559 ΕΞ 2020ΕΜΠ/13-1-2020 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 65.400,00€ σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία θα
καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση του Ειδικού
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001,
σύμφωνα με την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1010380
ΕΞ 2020/24-01-2020 (ΩΨ9Ψ46ΜΠ3Ζ-ΒΜΒ) απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης για
απογευματινή υπερωριακή εργασία για το προσωπικό
που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για την περίοδο έως 30-6-2020,
αποφασίζουμε:

