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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) του ιδιώτη Χρήστου Μανέα.

2

Αποδοχή δωρεάς προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) του ιδιώτη Χρήστου Μανέα.

3

Έγκριση πάγιας εξουσιοδότησης στο Διευθυντή ΤΕΘΑ, για τη λήψη απόφασης εκμίσθωσης
ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/03 Ιουνίου 2019/ΤΕΘΑ/1α
(Β΄ 2282/19) απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, όπως αυτή τροποποίησε την υπό στοιχεία
Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31 Μαΐου 2007 απόφασης
του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός
διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας
ΤΕΘΑ» (Β΄ 999)

4

Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις του
κρατικού προγράμματος έτους 2020, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) του ιδιώτη Χρήστου Μανέα.
Με την υπό στοιχεία Φ.894/47/830997/Σ.1461/31 Αυγ
2020 απόφαση του ΥΕΘΑ που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄110).

Αρ. Φύλλου 3857

β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα:
1. Γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο
(Γενικό Επιτελείο Στρατού) του ιδιώτη Χρήστου Μανέα, η
οποία συνίσταται σε τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα
Manitou 1996 MT 1232 S, συνολικής αξίας είκοσι επτά
χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(2)
Αποδοχή δωρεάς προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) του ιδιώτη Χρήστου Μανέα.
Με την υπό στοιχεία Φ.894/48/831001/Σ.1462/31 Αυγ
20 απόφαση του ΥΕΘΑ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄110).
β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα.
γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο
(Γενικό Επιτελείο Στρατού) του ιδιώτη Χρήστου Μανέα, η
οποία συνίσταται σε τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα
Merlo 2002 P28.7K7, συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων
ευρώ (18.000,00 €).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

39514

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø
(3)

Έγκριση πάγιας εξουσιοδότησης στο Διευθυντή ΤΕΘΑ, για τη λήψη απόφασης εκμίσθωσης
ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/03 Ιουνίου 2019/ΤΕΘΑ/1α
(Β΄ 2282/19) απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, όπως αυτή τροποποίησε την υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31 Μαΐου 2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄ 999).
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(Πρακτικό 10)
Αφού έλαβε υπόψη:
(1) Τις διατάξεις του ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως
ΤΕΘΑ» και το από 5/07-02-1930 εκτελεστικό τούτου
Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και τις διατάξεις των τροποποιητικών νόμων (Α΄ 316).
(2) Το ν.δ. 93/1973 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί εκμισθώσεων ακινήτων των Ταμείων Εθνικής
Αμύνης, Εθνικού Στόλου και Αεροπορικής Αμύνης»
(Α΄169).
(3) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
(4) Την υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31 Μαΐου
2007/ΤΕΘΑ «Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως
ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄999) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.
(5) Την υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/2986/Σ.676/20
Ιουλ 2016/ΤΕΘΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.914.2/
Γ/1920/Σ.813/31 Μαϊ 2007 απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β΄2611/24-8-2016).
(6) Την υπό στοιχεία Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/03 Ιουλ
2019/ΤΕΘΑ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.914.2/
Γ/1920/Σ.813/31 Μαϊ 2007 απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β΄2282).
(7) Την από 20 Μαρ 2020 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του ΤΕΘΑ, ότι δεν προκαλείται οικονομική
επιβάρυνση στον Π/Υ του Ταμείου.
(8) Την υπ’ αρ. 46Α./20 εισηγητική έκθεση του Προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
(9) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ
ΤΕΘΑ, ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, εγκρίνει και
αποφασίζει:
Την Πάγια εξουσιοδότηση στο Διευθυντή ΤΕΘΑ, για
τη λήψη απόφασης εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας
του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/03 Ιουνίου 2019/ΤΕΘΑ/1α (Β΄ 2282)
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας όπως αυτή τροποποίησε την υπό στοιχεία Φ.914/Γ/1920/Σ.813/31 Μαΐου
2007 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 999)

Τεύχος B’ 3857/10.09.2020

και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται κατά
περίπτωση, εφόσον τα αιτήματα, για σύναψη σύμβασης
βραχυχρόνιας μίσθωσης, διάρκειας έως τριών (3) μηνών,
υποβάλλονται σε χρόνο συντομότερο των τριών (3) μηνών,
από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ.28783/Δ1/9444
(4)
Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις
του κρατικού προγράμματος έτους 2020, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53).
β) Των παρ. 4 και 6 του άρθρου 19, του ν. 2646/1998
(Α΄ 236), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 57
του ν. 4520/2018 (Α΄ 30),
γ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232), όπως ισχύει,
δ) Της περ. 10, παρ. 3β του άρθρου 94 ν. 3852/2010
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α΄ 168).
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
7. Τις υπ΄αρ. 23288/1297/16-06-2020 και 13186/795/
24-03-24-03-2020 εισηγήσεις του Προϊσταμένου ΓΔΟΥ,
σύμφωνα με τις οποίες από την υλοποίηση της παρούσας, το κόστος μισθοδοσίας περιλαμβάνεται στη δαπάνη ύψους 3.410.000,00€ που προβλέφθηκε στην υπ’ αρ.
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Δ11/6385/148/10-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» (Β΄1904)
για το έτος 2020, και ως εκ τούτου δεν προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση στον Π/Υ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Τις υπ΄ αρ. 61497/14291/17-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ61446
ΜΤΛΚ-ΠΩ8) και 12390/2428/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΑ8346
ΜΤΛΚ-ΥΡΩ) αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 3.069.000,00
ευρώ και 341.000,00 ευρώ που καταχωρίστηκαν με α.α.
6691 και 28310 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
9. Την υπό στοιχεία Δ11/6385/148/10-4-2020 (ΑΔΑ:
6Ω2Φ46ΜΤΛΚ-ΘΗΨ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων
του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» (Β΄1904).
10. Την υπό στοιχεία Δ1/23791/7995/30-03-2020 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αναγκών
εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2020» (Β΄ 2726).
11. Την υπ΄αρ. οικ.27593/Δ1/9102/07-07-2020 (ΑΔΑ:
ΨΦΖ946ΜΤΛΚ-ΜΚΨ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις του κρατικού
προγράμματος σε δήμους έτους 2020», αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό για το έτος 2020 των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται στις
παιδικές εξοχές -κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος των οποίων η λειτουργία ανατίθεται στους ΟΤΑ α΄
βαθμού, ως ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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6.

Νοσοκόμος

665,00

7.

Γυμναστής

650,00

8.

Ειδικός συνεργάτης Ψυχαγωγίας
και χειροτεχνίας

650,00

9.

Διαχειριστής

650,00

10.

Β. Διαχειριστής

650,00

11.

Αποθηκάριος

650,00

12.

Μάγειρας

925,00

13.

Β. Μάγειρα

680,00

14.

Ναυαγοσώστης

670,00

15.

Εργάτες- Εργάτριες

650,00

16.

Οδηγοί

650,00

17.

Φύλακες

650,00

18.

Ειδικοί Τεχνίτες

650,00

19.

Προσωπικό καθαριότητας

650,00

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που
καθορίζονται πιο πάνω.
Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση
ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω
μισθούς σε ποσοστό 5%.
Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία
έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2020.
Η υπό στοιχεία 25890/Δ1/9128/06-06-2019 (ΑΔΑ:
ΨΓ4Υ465Θ1Ω-ΑΥ6) (Β΄ 2260/19) όμοια κοινή υπουργική
απόφαση, καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 18 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί

ΜΙΣΘΟΣ

1.

Συντονιστής

672,00

2.

Επιμελητής

650,00

Αναπληρωτής
Οικονομικών

3.

Ομαδάρχης

650,00

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

4.

Ιατρός

906,00

Εσωτερικών

5.

Φυσικοθεραπευτής

800,00

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

