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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής 
απόφασης σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης 
θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ..

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής από-
φασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδι-
κασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης 
και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδο-
ντιάτρων Ε.Σ.Υ.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για το Α΄ εξάμηνο του 2020.

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 27692 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής 

απόφασης σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης 

θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του τρίτου άρθρου του ν.  4655/2020 (Α΄  16) 

31.01.2020,
β. του άρθρου 26 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4528/2018 
(Α΄ 50),

γ. της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του 

ν. 4528/2018 (Α΄ 50), της παρ. 4 του άρθρου 65 και της 
παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ιδίου νόμου καθώς 
και της παρ. 1 του άρθρου 69 του ιδίου νόμου όπως αντι-
καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

δ. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
ε. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (Α΄ 174),
ζ. του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43),
ε. του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α΄ 165) όπως 

ισχύει,
στ. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του 
ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αντίστοιχα,

θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ια. του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ιβ. του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως αυτός ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 54713/18.7.2019 (Β΄ 3105) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη».

3. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 27594/30.04.2020 βεβαίωση 
της Γ.ΔΟ.Υ του Υ.Υ. βεβαίωση από την οποία προκύπτει 
ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού και του προϋπολογισμού των εποπτευομένων 
φορέων, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Γ4α/Γ.Π.οικ. 
7328/05.02.2020 (ΦΕΚ 319/2020 τ.Β’), υπουργική από-
φαση, ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία προκήρυξης θέσεων
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Στο εδάφιο 4 της παραγράφου β. του άρθρου 1 και 
στη σελίδα 2994 προστίθεται εδάφιο: Επισημαίνεται ότι 
για θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων και κλινικών, παρέχεται η δυνατότητα 
έγκρισης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων με ειδική 
εμπειρία, όπως αυτή αναφέρεται στην ιδρυτική πράξη 
της αντίστοιχης πανεπιστημιακής κλινικής.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στο άρθρο 2 της παραγράφου 7 και στη σελίδα 2995 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Παρέχεται η δυνα-
τότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την 
υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερό-
μενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη 
βεβαίωση-πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκ-
δοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαί-
ωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα 
ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου κατα-
λόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει.

Η παρούσα ισχύει, για την κάλυψη θέσεων, που προ-
κηρύσσονται από τη δημοσίευσή της και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 27696 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής από-

φασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και δια-

δικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγη-

σης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και 

οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 4655/2020 (Α΄ 16),

β. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του 
ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αντίστοιχα,

γ. του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123),όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4368/ 
2016 (Α΄ 21),

δ. του άρθρου 45 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296),
ε. του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) 

όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 2 του 
ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ. 
β΄ του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),

στ. του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47),

ζ. του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4461/2017 
(Α΄ 38),

η. του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
θ. του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), 

όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 4 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

ι. του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21),

ια. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: ορ-
γάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Ιβ. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ιγ. του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ιβ. του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως αυτός ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 54713/18.7.2019 (Β΄ 3105) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη».

3. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 27591/30.04.2020 βεβαίωση 
της Γ.Δ.Ο.Υ. ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού και του προϋπολογισμού των εποπτευομένων 
φορέων, αποφασίζουμε:

Προστίθεται στον πίνακα 1 της Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/
05.02.2020 (ΦΕΚ 320/2020 τ.Β’) απόφασης, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, στη σελίδα 3006, εδάφιο, ως 
ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δικαιολογητικά Τύπου Α Αριθμός
αρχείων

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ,
όπου απαιτείται

Αρχείο pdf ή jpg Βεβαίωσης του Υπουργείου Υγείας από την οποία να προκύπτει 
ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή 
της υποχρέωσης. Παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν 
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο 
δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση-πιστοποιητικό από 
τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση 
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του 
αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει.

1

Η παρούσα ισχύει, για την κάλυψη θέσεων, που προκηρύσσονται από τη δημοσίευσή της και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/οικ. 9608 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσω-

τερικών για το Α΄ εξάμηνο του 2020. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019,

γ) του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

δ) του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

ε) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

στ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

η) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης»,

θ) την αριθ. 19232/20.03.2020 (ΦΕΚ 221/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
24.03.2020) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την 
οποία η Γεωργία Βαλατσού διορίστηκε σε θέση Υπηρεσι-
ακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/ 
2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (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 Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

3. Την αριθ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17 Β΄) «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία».

4. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσίας και πέραν του 
κανονικού ωραρίου του προσωπικού που υπηρετεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω εκτάκτων και επειγουσών ανα-
γκών προκειμένου να υλοποιούνται έγκαιρα οι πολιτικές 
του Υπουργείου στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών 
λειτουργίας των υπηρεσιών, που δημιουργούν τα μέ-
τρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 
19, της ανάγκης προστασίας των εργαζομένων και της 
εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας που δημιουργεί 
αυξημένο φόρτο εργασίας στους υπάλληλους που απα-
σχολούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία.

5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία πέραν του 
κανονικού ωραρίου, σε εικοσιτετράωρη βάση, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, 
Κυριακές, και το προσωπικό που προβλέπεται με την 
αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15.12.2006 (ΦΕΚ 1890 Β΄) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
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και Αποκέντρωσης, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση 
του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης».

6. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των αναγκών των 
περιπτώσεων 4 και 5 προκαλείται δαπάνη η οποία συ-
μπεριλαμβάνεται στις:

α) με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/219/3581/23.01.2020 (ΑΔΑ: 
6ΚΙΔ46ΜΤΛ6-ΝΝ6) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης ποσού ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €)
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, του 
Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στον ΑΛΕ 2120201001 «Αποζημίωση για υπερω-
ριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)», 
για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, στους διοικητικούς υπαλλήλους 
καθώς και στους οδηγούς αυτοκινήτων του Τμήματος Τε-
χνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών του ως άνω 
Υπουργείου, για το Α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς και για 
απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου οικονομι-
κού έτους, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
με αριθ. 11133,

β) με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/220/3579/23.01.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΧ5Ν46ΜΤΛ6-ΧΞΟ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, του 
Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στον ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή για εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενι-
αίου μισθολογίου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)», για την κάλυψη της 
δαπάνης που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες στους οδηγούς αυτοκινήτων του 
Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών 
του ως άνω Υπουργείου, για το Α΄ εξάμηνο του 2020 κα-
θώς και για απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρί-
σθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας με αριθ. 11134,

γ) με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/221/3580/23.01.2020 (ΑΔΑ: 
Ω5Ρ446ΜΤΛ6-4Μ6) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, του 
Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στον ΑΛΕ 2130201001 «Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ)», για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην 
καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, για το Α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς και για 
απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου οικονομι-
κού έτους, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
με αριθ. 11135.

δ) με αριθ. 13505/26.2.2020 (α/α: 17840)/ΑΔΑ: 
6ΒΜΜ46ΜΤΛ6-7ΒΜ και 14753/3.3.2020 (α/α: 24137)/
ΑΔΑ:Ω0ΒΤ46ΜΤΛ6-ΕΘ6 αποφάσεις ανάληψης δαπάνης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την κάλυψη των δαπανών ύψους εκατόν δέκα χιλιά-
δων (110.000 €) περίπου, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 των 
Ειδικών Φορέων 1007-206 και 1007-202 του Υπουργείου 
Εσωτερικών στον ΑΛΕ 2120201001 « Αποζημίωση για 
υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι, 
ΙΔΑΧ)».

7. Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/8/οικ.14256/29.01.2020 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών με θέμα «Εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».

8. Το με αριθ. πρωτ. 6/30.4.2020 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης με θέμα με θέμα «Εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως έως και 30 Ιουνίου 2020, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού, 
που αναφέρεται στις παρ. 4 και 5 του ανωτέρω σκεπτικού 
της παρούσας απόφασης.

Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας και ο αριθμός του 
προσωπικού που θα εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται 
ως ακολούθως:

Α. Έως εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ανά υπάλλη-
λο, για εκατόν τριάντα πέντε (135) υπαλλήλους όλων των 
κατηγοριών και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε 
οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας 
Εσωτερικών).

Β. Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά 
υπάλληλο για έως ογδόντα (80) υπαλλήλους όλων των 
κατηγοριών και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε 
οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Έως τριακόσιες δώδεκα (312) ώρες ανά υπάλληλο 
(120 απογευματινές, 96 νυχτερινές και 96 Κυριακές και 
εξαιρέσιμες) για έως δεκαπέντε (15) οδηγούς αυτοκινή-
των, μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και 
Διαχείρισης Υποδομών, της Διεύθυνσης Προμηθειών 
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που 
υπηρετούν σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσω-
τερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώ-
σεων.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης στην περίπτωση που περιλαμβάνονται 
στη μηνιαία συγκρότηση των συνεργείων και δεν είναι 
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δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης για το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας 
στην οποία θα αναφέρεται: ο αριθμός και το ονοματε-
πώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων, 
η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό δι-
άστημα, οι ώρες απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, κατά 
μήνα και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν, θα γίνεται με εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου εκάστης Διεύθυνσης για τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται και απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κάθε μήνα, με την ολοκλήρωση της υπερωριακής ερ-
γασίας, η οποία θα αποδεικνύεται από τη χρονοσήμανση 
του δελτίου προσέλευσης-αποχώρησης του υπαλλήλου 
για το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες 
του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), από 
το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παρουσιών για το 
προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες του 
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης) ή με κάθε προσήκοντα τρόπο απόδειξης 
του χρόνου προσέλευσης – αποχώρησης του υπαλλή-
λου, η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και 

οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που συμπληρώθη-
καν ανά υπάλληλο, θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον 
οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο των 
λοιπών μονάδων που υπηρετούν οι υπάλληλοι και στη 
συνέχεια από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
για το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες 
του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών) και 
τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για το προσωπικό 
που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Τα 
σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται, εντός των 
τριών πρώτων εργασίμων ημερών κάθε επόμενου της 
υπερωριακής απασχόλησης, μήνα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 
30 Ιουνίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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