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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαΐου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020
(Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19».

2

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για μονίμους και με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Οργανικές Μονάδες
που υπάγονται σε αυτή, στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44417
(1)
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020
(Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
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3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 47/18-7-2019 (ΦΕΚ 3100/Β΄/1.8.2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ιωάννη Τσακίρη».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει.
11. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI
2014GR16M2OP001).
13.Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
14. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014 - 2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων.
15. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863 /ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της
νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».
17. Την με αριθμ. 128864/11.12.2019 (Β΄ 4559) κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΥΔΕ - ΒΕΚ).
18. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.
19. Το από 8/4/2020 SA 56839/2020/N εγκεκριμένο
καθεστώς της ΕΕ.
20. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα
τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.
21. Την υπ΄αριθμ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών « Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ....»(Β΄ 2857)
22. Την υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφαση «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
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COVID-19 (Β’ 1560/23.04.2020), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ΄αριθ. 40286/22.4.2020 (Β΄ 1560) όμοια απόφαση.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η Αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται στην
αριθμ. 37674/10-04-2020 (Β΄1291) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σημείο 9 του Κεφαλαίου 3 το εδάφιο
«Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου
δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να
λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της
ίδιας περιόδου», αντικαθίσταται ως εξής:
«Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου
δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται
να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο σημείο 3 του κεφαλαίου 6».
2. Στο σημείο 3 του Κεφαλαίου 6 το εδάφιο
«Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και
30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους
συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από
τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό
ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται
από 01.04.2020 έως και 30.06.2020, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές /
πιστωτικές συμβάσεις».
3. Στο Κεφάλαιο 7 το εδάφιο
«Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την
01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του
Απριλίου 2020 και πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα υπουργική απόφαση», αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την
01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την
έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα
υπουργική απόφαση».
4. Μετά το σημείο 8 του Κεφαλαίου 9 προστίθεται σημείο 9 ως εξής:
«Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης το αρμόδιο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
εφόσον διαπιστώσει σχετικές ελλείψεις ή ασάφειες, δύναται να καλεί τους υποψηφίους λήπτες των ενισχύσεων
να τροποποιήσουν ή συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές ημέρες
και να αναρτά αυτό το ίδιο τα ορθά έγγραφα στο ΠΣΚΕ.
Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δύναται να προχωρήσει σε αρνητική
αξιολόγηση».
5. Το κεφάλαιο 10 «Διαδικασία ενστάσεων», αντικαθίσταται ως εξής:
«Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η διαδικασία εν-
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στάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ.
137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου
25 του ν. 2690/1999) μέσω του ΠΣΚΕ προκειμένου να
εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ".
Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών είναι ίδιος με
τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ“. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του
ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται
στη ΔΑ και στο δικαιούχο (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) προκειμένου να
προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής εγκριτικής
απόφασης, και στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,
σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε
αυτό να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Επίσης κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη “Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται
αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (συμπληρώνεται
αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης
από το ΠΣΚΕ)” αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης
της ένστασης».
6. Το πρώτο εδάφιο του σημείου 5 του υποκεφάλαιου
11.1 του κεφαλαίου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Βάσει των επιλέξιμων προς ενίσχυση δανειακών συμβάσεων, το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μεταφέρει από
τον εν λόγω λογαριασμό στους λογαριασμούς των ληπτών των ενισχύσεων μέσω των οποίων εξοφλούνται τα
επιλέξιμα δάνεια, τα ποσά που τους αναλογούν σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο σημείο 3 του κεφαλαίου 6 περιόδου
και την αντίστοιχη εισφορά του ν. 128/1975».
7. Στο παράρτημα V προστίθεται στους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας ο ΚΑΔ 46.46.12 «Χονδρικό
εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών».
Άρθρο 2
Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr
και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.
mindev.gov.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/186729/6329/15106/14908/5564
(2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για μονίμους και με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Οργανικές Μονάδες που υπάγονται σε αυτή, στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Α2 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
δ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 176).
στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει
ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/
11489/11278/4137/16.3.2020 απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού “Διορισμός Υπηρεσιακού
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”
(Υ.Ο.Δ.Δ. 198).
3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ”Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 Α’)”.
4. Την αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 (ΑΔΑ
7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
“Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των
συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών”.
5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/130860/
8415/5452/3194/20-3-2 020 (ΑΔΑ ΨΥΩΧ4653Π4-Π22)
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απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
έχει καταχωρηθεί με α/α 27887 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίων του ΥΠΠΟΑ και αφορά στην κάλυψη της
προκαλούμενης από την παρούσα απόφαση δαπάνης
συνολικού ύψους 337.680,00 ευρώ, από τις πιστώσεις
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ οικονομικού έτους 2020 (ΑΛΕ 6ου βαθμού 2120201001 Ειδικού
Φορέα 1021/204 του ΥΠΠΟΑ).
6. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/186723/127451/24.4.2020
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με το οποίο ζητείται η έκδοση
απόφασης για την έγκριση υπερωριακής εργασίας για
το προσωπικό της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης και των
Οργανικών Μονάδων που υπάγονται σε αυτή, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπε-

Τεύχος B’ 1769/08.05.2020

ρωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από τους τριακόσιους τριάντα
πέντε (335) μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων
και ειδικοτήτων που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Οργανικές Μονάδες που υπάγονται σε αυτή, στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι Προϊστάμενοι των
υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή
της μέχρι 30-6-2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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