
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της 368/24.01.2018 (Β΄ 352) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Άδειες διαμο-
νής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται 
στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης 
χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θα-
λάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουρ-
γούν με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορί-
ας, καθώς και άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων 
χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για 
εργασία, ως επαγγελματίες πιλότοι - εκπαιδευτές 
χειριστών αεροσκαφών στις ανωτέρω Σχολές εκ-
παίδευσης.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευ-
ματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και 
Κυριακών για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πο-
λιτικής Προστασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πο-
λιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α΄ εξάμηνο 
του 2020.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 
έτος 2020.

4 Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας 
Π.Ε. Βοιωτίας έτους 2020.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων ΔΕΥΑ Κομοτηνής έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.7584/20 (1)
Συμπλήρωση της 368/24.01.2018 (Β΄ 352) κοινής 

υπουργικής απόφασης με θέμα: «Άδειες διαμο-

νής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται 

στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευ-

σης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώμα-

τος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες 

λειτουργούν με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αε-

ροπορίας, καθώς και άδειες διαμονής σε πολίτες 

τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλά-

δα για εργασία, ως επαγγελματίες πιλότοι - εκ-

παιδευτές χειριστών αεροσκαφών στις ανωτέ-

ρω Σχολές εκπαίδευσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 9 και 10 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση, Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δ) Των π.δ. 5/2020 και 6/2020 (5 Α΄) «Αποδοχή πα-
ραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» 
και «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» 
αντίστοιχα.

ε) Του π.δ. 9/2020 (Α΄ 10) «Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».

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

ζ) Την αριθμ. Υ4/2020 (70 Β΄) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεώργιο Κουμου-
τσάκο».

2. Την αριθμ. Υ 63/2019 (Β΄ 3161) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη».

3. Την αριθμ. οικ.368/24.01.2018 (Β΄ 352) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, 
οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές 
Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώ-
ματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λει-
τουργούν με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας».

4. Την με αριθμό Α.Π. 8289/04.09.2019 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού (τακτικού και 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, νυν Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου.

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. οικ.368/24.01.2018
(352 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

1. Στο τέλος του άρθρου 1 της αριθμ. οικ.368/24.01.2018 
(352 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται πα-
ράγραφος 6 ως εξής:

«6. Στον πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται στην οικεία 
Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, τη 
χορήγηση Εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D) δεν επι-
τρέπεται παράλληλη υποβολή αίτησης και για χορήγηση 
θεώρησης εισόδου ενιαίου τύπου, (τύπου C) σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 810/2009 
του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Κοινοτικού 
Κώδικα Θεωρήσεων, βάσει των οριζομένων στην υπό-
ψη κοινή υπουργική απόφαση και αντίστροφα. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος θεώρησης εισόδου ενιαίου τύπου (τύ-
που C) και μέχρι τη λήξη αυτής, δεν μπορεί να κατατεθεί 
αίτηση για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για τον 
ανωτέρω σκοπό.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 της αριθμ. οικ.368/ 
24.01.2018 (352 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη χώρα με 
θεώρηση εισόδου ενιαίου τύπου, (τύπου C) όπου αυτό 
απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθμ. 810/2009, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, σε 
πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για 
φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης εφόσον το πρόγραμμα σπουδών 
δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 
και δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση αέρος με ευθύνη της 
κατά περίπτωση Σχολής.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις πολιτών 
τρίτων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτη-
μα II του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 και απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης.».

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 της αριθμ.
οικ.368/24.01.2018 (352 Β΄) κοινής υπουργικής απόφα-
σης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«2. Τυχόν παράταση της προβλεπόμενης στο παρόν 
άρθρο ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου από τις αρμό-
διες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη, χορηγείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 
«Κώδικας Θεωρήσεων», είτε για λόγους ανωτέρας βίας/
ανθρωπιστικούς λόγους, είτε για απρόβλεπτους προσω-
πικούς λόγους, οι οποίοι θα αξιολογούνται σχετικώς.».

Άρθρο 2
Προσθήκη Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄
στην αριθμ. οικ.368/24.01.2018 (352 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση

Μετά το τέλος του κεφαλαίου Β΄ της αριθμ.
οικ.368/24.01.2018 (352 Β΄) κοινής υπουργικής απόφα-
σης προστίθενται Κεφάλαια Γ΄ και Δ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που ει-

σέρχονται στην Ελλάδα για εργασία, ως «επαγγελματι-
ών πιλότων - εκπαιδευτών χειριστών αεροσκαφών» σε 
σχολές εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση 
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
έγκρισης εισόδου για εργασία

1. Η Σχολή εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, η 
οποία λειτουργεί με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αε-
ροπορίας, και επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματίες 
πιλότους - εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών για 
εξαρτημένη εργασία, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια 
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου 
λειτουργίας της, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας, τα ατομικά στοιχεία και η ιθαγένεια 
των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, καθώς 
και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.

Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) θεωρημένο από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 

αντίγραφο της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της 
Σχολής Εκπαίδευσης στην οποία θα εργαστεί ο πολίτης 
τρίτης χώρας,

β) έγκυρη σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης 
διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους στην Ελλάδα, από την 
οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται 
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του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση, ανά-
λογη της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, το οποίο 
προσδιορίζεται και δημοσιεύεται για το σκοπό αυτό 
από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το κατώτατο 
αυτό όριο ισούται τουλάχιστον με το 1,5 του ύψους του 
μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως 
αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, για την εφαρμογή του μισθολογικού κρι-
τηρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του 
ν. 4251/2014.

γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, 
εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο 
δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρό-
κειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και από τα οποία να 
προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις 
μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση 
εργασίας και ότι η επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο δεν 
εμφανίζει ζημίες μεγαλύτερες των κερδών. Τα ακαθάρι-
στα έσοδα του εργοδότη ορίζονται κατ' ελάχιστο στο 
ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000) ανά άτομο 
απασχόλησης.

δ) βιογραφικό σημείωμα ("Curriculum Vitae") του υπο-
ψήφιου εργαζόμενου και

ε) τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο εργασίας, 
ήτοι πτυχίο κατά τα πρότυπα και τη νομοθεσία της EASA 
[CPL ή ATPL με ένδειξη F.I. (flight instructor)] και πιστο-
ποίηση επάρκειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον level 
5, κατά τα πρότυπα του ICAO,

στ) βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης θεωρημένη 
από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ότι ο πολίτης τρί-
της χώρας πληροί τις προϋποθέσεις για να εργαστεί ως 
επαγγελματίας πιλότος - εκπαιδευτής χειριστών αερο-
σκαφών στην εν λόγω Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών 
αεροσκαφών και

ζ) αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων 
(200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να 
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου 
και δεν επιστρέφεται.

2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκ-
δίδει πράξη με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του 
πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας 
στην Σχολή Εκπαίδευσης, ως επαγγελματία πιλότου - εκ-
παιδευτή χειριστών αεροσκαφών. Η πράξη έγκρισης δια-
βιβάζεται μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη 
σύμβαση εργασίας στην αρμόδια ελληνική διπλωματική 
ή έμμισθη προξενική αρχή από την αρμόδια Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ταχυμετα-
φοράς μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εργοδότη. 
Στην τελευταία περίπτωση ο εργοδότης αναλαμβάνει 
τα έξοδα αποστολής μέσω εταιρίας ταχύ μεταφορών.

3. Οι ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές 
Αρχές πριν την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου, 
αποστέλλουν, άμεσα, τις αιτήσεις των πολιτών τρίτων 
χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο 
έλεγχο ασφαλείας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά, προς 
τις ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρ-
χές. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλειας, η 

αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει 
εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με 
σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας, για τη χορή-
γηση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Οι ενδιαφερόμε-
νοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην 
ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να υπογράψουν την 
σχετική σύμβαση εργασίας και να λάβουν εθνική θεώρη-
ση εισόδου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
για τις θεωρήσεις.

Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης ή /και ανανέωσης άδειας 
διαμονής για εργασία

1. Στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει εθνική 
θεώρηση εισόδου (τύπου D) για τον ανωτέρω σκοπό, 
χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάρκειας ενός (1) έτους, 
η οποία ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι ενδιαφερόμενοι εξα-
κολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι ανωτέρω 
πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, του ν. 4251/2014, 
όπως ισχύει, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογε-
νείας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικο-
γενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια 
διαμονής του συντηρούντος, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

2. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας 
διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 
τόπου διαμονής του αιτούντος συνοδευόμενη από τα 
κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. Για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ως εξής:
α) Έντυπο αίτησης,
β) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,

γ) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας με την προβλεπόμενη εθνική θεώρηση εισόδου. 
Στην περίπτωση που ο τόπος γέννησης του αιτούντος 
δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ο αιτών οφείλει να 
προσκομίσει επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέν-
νησης ή προέλευσης του από το οποίο να προκύπτει 
σαφώς ο τόπος γέννησής του,

δ) παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβό-
λου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του
ν. 4251/2014, και του άρθρου 38 του ν. 4546/2018
(101 Α΄), καθώς και τέλος κόστους εκτύπωσης του αυτο-
τελούς εγγράφου (κάρτα) ύψους 16 ευρώ.

ε) έγκυρη σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει 
ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορί-
ου μισθού για απασχόληση, ανάλογη της απασχόλησης 
υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσι-
εύεται για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανά-
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στευσης και Ασύλου. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται του-
λάχιστον με το 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου 
ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει με 
βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για 
την εφαρμογή του μισθολογικού κριτηρίου στο πλαίσιο 
των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4251/2014.

στ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχή-
ματος.

Β. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ως κατω-
τέρω:

α) Έντυπο αίτησης,
β) Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας.

δ) Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/
2014, και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), 
καθώς και τέλος κόστους εκτύπωσης του αυτοτελούς 
εγγράφου (κάρτα) ύψους 16 ευρώ.

ε) Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, του οικείου ασφα-
λιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου 
εισοδήματος, ή αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήμα-
τος, όπου θα προκύπτει η εκπλήρωση φορολογικών 
υποχρεώσεων του πολίτη τρίτης χώρας.

ζ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι 
η αμοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου μι-
σθού για απασχόληση, ανάλογη της απασχόλησης υψη-
λής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύε-
ται για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το κατώτατο 
αυτό όριο ισούται τουλάχιστον με το 1,5 του ύψους του 
μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως 
αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, για την εφαρμογή του μισθολογικού κρι-
τηρίου στο πλαίσιο του άρθρου 111 του ν. 4251/2014.

η) Φωτ/φο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγρά-
φων που καλύπτουν το διάστημα ισχύος της τελευταίας 
άδειας διαμονής πριν την ανανέωση, εφόσον υπάρχει.

Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν την ανανέωση της 
άδειας διαμονής, αποστέλλει άμεσα ερώτημα στις αρμό-
διες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας, οι 
οποίες γνωμοδοτούν σχετικά.

3. Για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγού-
νται βάσει της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται 
αλλαγή σκοπού και δεν επιτρέπεται ο πολίτης τρίτης χώ-
ρας, κατά το χρόνο ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής 
του στη χώρα, να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον 
εργοδότη. Αλλαγή εργοδότη επιτρέπεται μετά τη λήξη 
ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής και μία μόνο φορά. 

Στην περίπτωση αυτή, η νέα σύμβαση εργασίας, διάρκει-
ας τουλάχιστον ενός έτους, θα πρέπει να συναφθεί εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την επομένη 
της, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξης της προηγούμενης 
σύμβασης εργασίας, και να γνωστοποιηθεί η σύναψη 
της αμμελητί, από το νέο εργοδότη (Σχολή Εκπαίδευ-
σης) στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην αρμόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ομοίως, σε περίπτωση δι-
ακοπής της σύμβασης εργασίας, για οποιονδήποτε λόγο, 
η κατά περίπτωση Σχολή Εκπαίδευσης ενημερώνει αμελ-
λητί, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την αρμόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία 
να προβεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, στην 
ανάκληση ή στη μη χορήγηση/ανανέωση της άδειας 
διαμονής.

4. Η κατά περίπτωση σχολή εκπαίδευσης χειριστών 
αεροσκαφών, οφείλει να ενημερώνει την Αρχή Πολιτικής 
Αεροπορίας, σχετικά με τον αριθμό και το χρόνο απα-
σχόλησης πολιτών τρίτων χωρών, βάσει των οριζομένων 
στην παρούσα απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Έλεγχοι ασφαλείας

Άρθρο 10
Έλεγχοι ασφαλείας νομίμως
διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών

Οι έλεγχοι ασφαλείας, οι οποίοι ακολουθούνται στο 
πλαίσιο εφαρμογής της παρούσης, εφαρμόζονται ανα-
λόγως, με ευθύνη των οικείων Σχολών Εκπαίδευσης και 
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και σε πολίτες τρίτων 
χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια 
διαμονής ή δελτίο διαμονής ή δελτίο μόνιμης διαμονής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, 
(Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) και εισέρχονται 
σε ελεγχόμενους χώρους ασφαλείας των αεροδρομίων, 
ως σπουδαστές, εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Μετανάστευσης
Υποθέσεων και Ασύλου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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   Αριθμ. 18601 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυρι-

ακών για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας για το Α΄ εξάμηνο του 2020. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ. Α΄).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
ένα (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας για τον σχεδιασμό και 
οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμε-
τώπισης και αποκατάστασης καταστροφών, την αντι-
μετώπιση όλων των εκτάκτων καιρικών φαινομένων 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις κ.τ.λ.) καθώς 
και την εφαρμογή του ετήσιου σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας για τα μέτρα και τις δράσεις που θα εφαρ-
μόζονται σε επίπεδο Περιφέρειας.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
1150 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ 072 των 
ΚΑΕ 0511 (550,00 ευρώ) και 0512 (600,00 ευρώ) σε βάρος 
του προϋπολογισμού του έτους 2020 για την πληρωμή 
των υπερωριών του ανωτέρω υπαλλήλου.

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ.208186/19-12-2019 απόφαση 
Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 5136/τ.Β΄/31-12-2019) Καθιέρωση 
ωραρίου σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, απο-
φασίζουμε:

Την Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-
τινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) 
για τον παρακάτω υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστα-
σίας της Π.Δ. Μακεδονίας για το Α΄ εξάμηνο του 2020, 
μέχρι 120 απογευματινές ώρες και μέχρι 96 ώρες για 
νυχτερινές, εξαιρέσιμες και Κυριακές.

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Αριθμός Υπαλλήλων: 1
Σύνολο ωρών: 216
Ώρες απογευματινής εργασίας (120): 120
Ώρες νυχτερινής εργασίας (48) 48
Ώρες Εξαιρ. Ημερών και Κυριακών (48) 48
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 5 Φεβρουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

 Αριθμ. οικ. 33937/6587 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 

Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 

το έτος 2020. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 255 και 282 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» ως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ως ισχύει.

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση εποχικών, 
επειγουσών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, όπως: 
αγορανομικοί, υγειονομικοί, φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, 
έλεγχος και αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου, έλεγ-
χος και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, συμμετο-
χή-παρουσία σε επιτροπές στην έδρα της Περιφέρειας, 
υλοποίηση προγραμμάτων εποχικού χαρακτήρα, εκκα-
θάριση αρχείων υπηρεσιών, ενέργειες στα πλαίσια του 
1ου κύκλου κινητικότητας έτους 2019, κάλυψη αναγκών 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη κ.λπ.

5. Την αριθμ. 11180/2934/17-01-2020 (Α/Α 540) από-
φαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η οποία εκδόθηκε 
από τη Δ/νση Οικονομικού/Τμήμα Οικονομικής Διαχεί-
ρισης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και αναρτήθηκε στο Πρό-
γραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: Ε7ΛΤ7Λ1-6ΓΥ, περί έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατόν εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (170.000,00 €) για την πληρωμή δαπάνης για την 
αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για 
το έτος 2020.

Η ανωτέρω προκαλούμενη δαπάνη είναι εγγεγραμ-
μένη στον Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ:02.072/0511.0001 του προ-
ϋπολογισμού της ΠΕ Κορινθίας για το οικονομικό έτος 
2020, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας με αποζημίωση των υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών κατά το έτος 2020 ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 175
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑ: 175
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ανά υπάλληλο- (από 15:00 έως 22:00 μ.μ.
κατά τις εργάσιμες ημέρες): 120 ώρες

ΔΑΠΑΝΗ: 170.000,00 €.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κόρινθος, 7 Φεβρουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 1098 (4)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας 

Π.Ε. Βοιωτίας έτους 2020. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 186 τομέα Β΄ Γεωργίας -

Κτηνοτροφίας - Αλιείας, υποτομέας β΄ Γεωργίας αυξ. 
αριθμ. 31 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α΄/2010).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2015). «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.».

4) Το άρθρο 10 του ν. 2732 /1999 (ΦΕΚ 154/Α΄).
5) Το άρθρο 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄).
6) Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση 

του εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακο-
κτονίας 2020, δεδομένου ότι η φύση των εργασιών του 
προγράμματος δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

7) Την αριθμ. 123877/24-05-2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 775/Β/9-6-2005 σύμφωνα με την οποία 
η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1η Μαρτί-
ου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, 
στο προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, που ασχολείται στο πρό-
γραμμα Δακοκτονίας 2020, με την δημοσίευση της πα-
ρούσας από 01-03-2020 έως και 30-06-2020

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
Α΄ Εξαμήνου

Δ/ντης Δακοκτονίας 120

Επόπτης Δακοκτονίας 120

Λογιστής Δακοκτονίας 120

Γραμματέας Δακοκτονίας 120

ΣΥΝΟΛΟ 480

και από 01-07-2020 έως και 31-12- 2020.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
Β΄ Εξαμήνου

Δ/ντης Δακοκτονίας 120

Επόπτης Δακοκτονίας 120

Λογιστής Δακοκτονίας 120

Γραμματέας Δακοκτονίας 120

ΣΥΝΟΛΟ 480

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπερωρια-
κής εργασίας ορίζεται η Δ/ντρια Δακοκτονίας Σαφού-
ρη Χρυσούλα.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ώρες 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (7.000,00 €) 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 
πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2020 που έχουν ανα-
πτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στον Φορέα 073 Κ.Α.Ε. 5241 (0511).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λιβαδειά, 4 Φεβρουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 720 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων ΔΕΥΑ Κομοτηνής έτους 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012.
4. Την αριθμ. 36/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κομο-

τηνής.
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κομοτη-

νής για το οικονομικό έτος 2020.
6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-

ας της ΔΕΥΑ Κομοτηνής (ΦΕΚ Β΄ 740/2018).
7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λόγω της 

ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και 
νυχτερινή απασχόληση καθώς και για εργασία κατά τις 
Κυριακές,τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια της νύ-
χτας ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής τακτική εύρυθμη 
ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών 
και των δικτύων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για το έτος 
2020 ως ακολούθως:
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1. 120 ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο του 
έτους και 120 ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο εξαμήνων,όπου θα απασχοληθούν έως 63 ερ-
γαζόμενοι. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται 
και η Γραμματεία Διοίκησης που παρέχει Γραμματειακή 
υποστήριξη στο Δ.Σ. της Επιχείρησης.

2. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει κατ' ανώτατο όριο τις 96 ώρες ανά υπάλληλο για 
το πρώτο εξάμηνο του έτους και 96 ώρες για το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους όπου θα απασχοληθούν οι εργαζό-
μενοι των γραφείων λειτουργίας και συντήρησης εγκα-
ταστάσεων Η/Μ.

3. Για την συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας θα απασχοληθούν οι εργαζόμενοι των 
γραφείων λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων 
Η/Μ, έως 8 εργαζόμενοι με ανώτερο όριο ωρών 1600 
ετησίως.

4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όλοι οι υπάλληλοι 
θα βρίσκονται στη διάθεση της Επιχείρησης σε 24ωρη 
βάση όλες τις ημέρες του έτους.

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31-12-2020.
Τα παραπάνω όρια αριθμών υπαλλήλων και ωρών 

απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγμα-
τοποιηθούν μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες 
της επιχείρησης.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των εργαζομέ-
νων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περίπτωση δεν 
θα γίνει η υπέρβαση του ανωτέρω αριθμών ωρών ανά 
εργαζόμενο.

6. Η δαπάνη είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον 
προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 
60.00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και ΚΑ 55.00 με 
τίτλο Εργοδοτικές εισφορές ποσού 40.000 €. Από την 
εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 3 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ    
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*02011360304200008*

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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