
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 8004/8/290-στ΄ από 17-12-2019 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τά-
ξης «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για 
την πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα 
από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020».

2 Τροποποίηση της Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303) 
υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθ-
μού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημά-
των κατηγορίας Ο».

3 Τροποποίηση άδειας Λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κλειστής νοσηλεί-
ας με διακριτικό τίτλο «attica ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ» της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.» ως 
προς τη λειτουργία φαρμακείου εντός του Κ.Α.Α.

4 Ωράριο λειτουργίας του Δήμου Αλμυρού στα 
πλαίσια λήψης μέτρων προλήψης κατά της δια-
σποράς του κορωνοϊου COVID-19.

5 Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις υπη-
ρεσίες των ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου.

6 Τροποποίηση των ωρών εισόδου κοινού στις 
Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου.

7 Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις Υπη-
ρεσίες του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου.

8 Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λυκό-
βρυσης - Πεύκης - Εφαρμογή πράξης Νομοθετι-
κού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α΄/11.03.2020).

9 Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις υπη-
ρεσίες του Δήμου Πατρέων.

10 Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις υπη-
ρεσίες του Δήμου Χανίων λόγω της ανάγκης περι-
ορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

11 Συμπλήρωση απόφασης καθιέρωσης υπερωρια-
κής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, 
υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Διοίκησης αορίστου χρόνου και ορισμένου χρό-
νου για το έτος 2020 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
20 του ν. 4675/2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8004/8/290-λα (1)
   Τροποποίηση της 8004/8/290-στ΄ από 

17-12-2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Τάξης «Καθιέρωση υπερωριακής ερ-

γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

καθώς και για την πέραν του κανονικού ωραρί-

ου εργασία, για το πολιτικό προσωπικό της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας/Γενική Γραμματεία Δημό-

σιας Τάξης/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 

για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 μέχρι 30-

6-2020». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθ-
μιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73 τ. Α΄/
24-03-2014), ως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176 τ. Α΄)», ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων ...».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρε-
σιών Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ 281 τ. Α΄)», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1435

14863



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14864 Τεύχος B’ 1435/16.04.2020

5. Το π.δ. 81/08-07-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/08-07-2019).

6. Το π.δ. 83/09-07-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ. Α΄/09-07-2019).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 (ΦΕΚ Α΄ 274) «Περί 
χρόνου εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ» και ιδίως το 
άρθρο 4 παρ. 3 α΄ και β΄: «Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, το 
πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών ή του είδους 
και της μορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων 
της παρεχόμενης εργασίας:

α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που 
υπηρετεί όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απα-
ραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπη-
ρεσιών αυτών, 

β. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότη-
τας του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι 
και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε 
ώρα του 24ωρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδο-
μάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή διοικητή ή 
διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της 
προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας».

8. Την αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 6-8-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 
Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 
545/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./7-8-2019).

9. Την αριθμ. ΓΔΟΕΣ /1/2/448 από 24-8-2019 απόφαση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη επί θεμάτων Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 
3264/26-08-2019, τ. Β΄).

10. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ από 06/05/2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015.».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από την δη-
μοσίευση της παρούσας έως 30-06-2020 στον Ειδικό 
Φορέα 1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Τάξης»(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ποσού εκατόν ογδό-
ντα εννέα χιλιάδων και τετρακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ και εξήντα λεπτών (89.475,60 €), που θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2120201001 
και ογδόντα ένα χιλιάδων και σαράντα πέντε ευρώ και 
δώδεκα λεπτών (81.045,12 €), που θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2120202001.

12. Η αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/931 από 10-03-2020 έγγραφο 
της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ/νση Επιτελικής Υποστήριξης.

13. Την αριθμ. 8000/1/2020/18-α΄ από 12-03-2020 
εισήγηση της Δ/νσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδια-
σμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

14. Την αριθμ. 8004/8/290-στ΄ από 17-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

15. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξημέ-

νες υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και για την πέραν του κανονικού ωραρίου ερ-
γασία, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας/Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 8004/8/290-στ΄ από 
17-12-2019 απόφαση και καθορίζουμε το ανώτατο όριο 
σε αριθμό των πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Κατηγορίας / Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ, 
TE, ΔΕ, ΥΕ, που μπορεί να εργάζεται υπερωριακά για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
μέχρι 30-6-2020 ως εξής:

Ειδικός Φορέας 1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης»(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
18 άτομα επί 20 ώρες κατ΄ ανώτατο όριο το μήνα επί 

4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων τετρακοσίων 
σαράντα (1.440).

211 άτομα επί 15 ώρες κατ΄ ανώτατο όριο το μήνα επί 
4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δώδεκα χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα (12.660).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
18 άτομα επί 16 ώρες κατ΄ ανώτατο όριο το μήνα επί 4 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων εκατόν πενήντα 
δύο (1.152).

147 άτομα επί 16 ώρες κατ΄ ανώτατο όριο το μήνα 
επί 4 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εννέα χιλιάδων 
τετρακοσίων οκτώ (9.408).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ9/οικ. 18728/574 (2)
Τροποποίηση της Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303) 

υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις 

και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων 

αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης 

οχημάτων κατηγορίας Ο». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 88, την παράγραφο 

2 του άρθρου 90 και το άρθρο 54 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57).

2. Την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 
όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84) «Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του 
ν.δ. 49/1968 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας 
φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» 
και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού 
ν.δ. 833/1971 και 1268/1972», όπως τροποποιήθηκε με 
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το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, 
ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30)

3. Την υπουργική απόφαση αριθμ. Γ9/46447/2397/19 
(Β΄ 2303) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγη-
σης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προ-
ϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο».

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

8. Την αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 από-
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη» (Β΄ 3058).

9. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

10. Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», Α΄ 98).

11. Την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι διοικητικές προ-
ϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303).

12. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 

Γ9/46447/2397/2019 (Β΄ 2303) τροποποιείται, ως εξής:

«Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2020».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 13 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

 Αριθμ. 369 (3)
Τροποποίηση άδειας Λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κλειστής 

νοσηλείας με διακριτικό τίτλο «attica ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙ-

ΑΣΙΟ Α.Ε.» ως προς τη λειτουργία φαρμακείου 

εντός του Κ.Α.Α. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) άρθρο 

186, Ζ Τομέας Υγείας αρ. 14, «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 44403/20-10-2011 απόφαση του Υπ. Εσω-
τερικών «Περί έγκρισης τροποποίησης του οργανισμού 
εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
2494/τ. Β΄/04-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής 
(ΦΕΚ 2822/τ. Β΄/14-12-2011), καθώς επίσης των αριθμ. 
109290/39629/23-12-2016, (ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016), 
66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ. Β΄/05-09-2017), 
και 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/τ. Β΄/11-05-2018) απο-
φάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής.

3. Των Αποφάσεων Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμ.: 
α) 498816/02.09.2019 (ΦΕΚ 688 /τ.  Β΄/03-09-2019) 
περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής, 
β) 505910/04.09.2019 (ΦΕΚ 3411/τ. Β΄/06.09.2019) περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες 
και σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρει-
ας Αττικής, και γ) 555802/20.09.2019 (ΦΕΚ 3571/τ. Β΄/
25-09-2019) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
προηγούμενης απόφασης.

4. Της αριθμ. 192378/05-10-2018 απόφασης Περιφε-
ρειάρχη Αττικής με την οποία ορίστηκε Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.

5. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-07-2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα 
Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 213/τ. Α΄/1955).

7. Του ν. 2072/1992 (Φ.Ε.Κ. 125/τ. Α΄/23-07-1992, αρ. 
10), «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετι-
κών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών απο-
κατάστασης και άλλες διατάξεις».

8. Του αριθμ. 395/22-09-1993 π.δ. (ΦΕΚ 166/1993 τ. Α΄) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση και 
λειτουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης 
από φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.».

9. Της αριθμ. Π4α οικ.4633/29-09-1993 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 789/1993 τ. Β΄) «Προδιαγραφές λειτουρ-
γίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την 
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παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για 
την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο 
άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2072/1992».

10. Του ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ. Α΄/2013) υποπα-
ράγραφος Ε9 «Επαγγελματικές Δραστηριότητες Αρμο-
διότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας».

11. Την αριθμ. 791/2013/11-04-2014 απόφαση Αντι-
περιφερειάρχη Δυτικής Αττικής για την συγκρότηση 
Επιτροπής γνωμοδότησης και ελέγχου της καταλληλό-
τητας των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, και των άλλων 
προϋποθέσεων, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας - Αποκατάστασης 
ΑΜΕΑ (ΑΔΑ: ΒΙΗΜ7Λ7-88).

12. Την αριθμ. 2179/17-12-2014 απόφαση Αντιπεριφε-
ρειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής «Χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής 
Νοσηλείας, στον φορέα «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.», με δι-
ακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» (ΑΔΑ: ΩΡΦ27Λ7-ΗΜΛ).

13. Την αριθμ. 194/14-02-2020 απόφαση Αντιπεριφε-
ρειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής «Χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής 
Νοσηλείας, στον φορέα «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.», με δια-
κριτικό τίτλο «attica ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».

14. Την αριθμ. 369/10-03-2020 αίτηση της «ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.» δια του νομίμου εκπροσώπου της, περί 
τροποποίησης απόφασης άδειας λειτουργίας Κέντρου 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας με 
διακριτικό τίτλο «attica ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ως 
προς τη λειτουργία φαρμακείου.

15. Το από 10-02-2020 πρακτικό γνωμοδότησης της 
αρμόδιας Επιτροπής για την χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας σε Κέντρα Αποκατάστασης - Αποθεραπείας (άρθρα 
4 και 14 του π.δ. 395/1993) από την οποία προκύπτει ότι 
ο χώρος του φαρμακείου εντός του Κ.Α.Α. πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

16. Το σχηματισθέντα φάκελο με τα επισυναπτόμε-
να δικαιολογητικά που τηρείται στη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
όπως αυτός συμπληρώθηκε με τα ζητηθέντα στοιχεία, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 194/14-02-2020 απόφαση 
μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας Κέντρου 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης κλειστής Νοσηλείας 
δυναμικότητας 299 κλινών με κολυμβητική δεξαμενή 
στην εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«attica ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και ορίζουμε ότι στο 
Κ.Α.Α. λειτουργεί φαρμακείο με υπεύθυνη Φαρμακοποιό 
την ΒΟΪΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ανδρέα η οποία διαθέτει την 
αριθμ. 347/09-03-2020 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Η ανωτέρω φαρμακοποιός είναι υπόλογος για την τή-
ρηση των σχετικών, περί φαρμακευτικής νομοθεσίας, 
διατάξεων και την ορθή λειτουργία και οργάνωση του 
φαρμακείου.

Διοικητικός Δ/ντής του Κέντρου έχει οριστεί η Χαρί-
κλεια Παπαστεργίου και Επιστημονικός Δ/ντης του Κέ-
ντρου η Βασιλική Μάνη, ειδική Φυσίατρος.

Ο φορέας υποχρεούται να οργανώσει και να λειτουργεί 

το φαρμακείο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία και να γνωστοποιεί 
κάθε μεταβολή στην αδειοδοτούσα Αρχή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 194/14-02-2020 από-
φαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της 
στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ελευσίνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 36/2020 (4)
Ωράριο λειτουργίας του Δήμου Αλμυρού στα 

πλαίσια λήψης μέτρων προλήψης κατά της δια-

σποράς του κορωνοϊου COVID-19. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σχε-

τικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αρ. 75 παρ. 1, 

περ. στ 11, ως ισχύει.
3. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15954/2020 κοινή υπουργική 

απόφαση - ΦΕΚ Β΄ 726/08-03-2020.
4. Την απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 κοινή 

υπουργική απόφαση.
5. Την ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 αρ. 5, παρ. 7, απο-

φασίζει:
Τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας για την προσέλευ-

ση κοινού στο Δήμο καθημερινά από τις 11.00 π.μ. έως 
15.00 μ.μ. από τις 16 Μαρτίου 2020 έως 27 Μαρτίου 2020.

Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι να λάβουμε μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω πρόληψης κατά 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στους Δημο-
τικούς χώρους εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλμυρός, 16 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 98 (5)
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις υπη-

ρεσίες των ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.  3852/2010 
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(ΦΕΚ 87Α΄) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν.  4600/2019 
(Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/9-3-2019).

3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3257/
Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3696/
Β΄/4-10-2019.)

4. Την αριθμ. ΠΝΠ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄ «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και προστασί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη προ-
στασίας των εργαζομένων και των πολιτών, αποφασίζει:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 της από 11-3-2020 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), οι ώρες εισόδου του κοινού στις 
υπηρεσίες των ΚΕΠ διαμορφώνονται ως εξής:

- Για το ΚΕΠ Αργοστολίου: Δευτέρα έως Παρασκευή 
08.00-14.30

- Για τα ΚΕΠ Ομαλών, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόνων 
ακολουθείται το ωράριο υποδοχής κοινού που ισχύει νια 
τις λοιπές Υπηρεσίες: Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-
14.00.

Το μέτρο θα ισχύσει έως 31/3/2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

κυβερνήσεως. 

 Αργοστόλι, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 99 (6)
Τροποποίηση των ωρών εισόδου κοινού στις 

Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν.  4600/2019 
(Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/9-3-2019).

3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3257/
Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3696/
Β΄/4-10-2019).

4. Την αριθμ. ΠΝΠ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄ «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την αριθμ. 98/4563/13-3-2020 απόφαση Δημάρχου 
με την οποία τροποποιείται το ωράριο των ΚΕΠ.

7. Την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και προστασί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη προ-
στασίας των εργαζομένων και των πολιτών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση των ωρών εισόδου κοινού στις Υπη-
ρεσίες του Δήμου, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 -14.00
Με την παρούσα δεν επέρχεται μεταβολή στο ωράριο 

των υπαλλήλων.
Το μέτρο θα ισχύσει έως 31/3/2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

κυβερνήσεως. 

 Αργοστόλι, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 507  (7)
Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις 

Υπηρεσίες του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 παραγ. 1δ και 84 παργ. 

9 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020, 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
λήψη επειγόντων μέτρων για την πρόσληψη και την προ-
στασία από τον κορωνοϊό.

3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του η οποία δημοσιεύθηκε 
στο  ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και ιδιαιτέρως του άρθρου 
5 ν παργ. 7 περί ωραρίου προσέλευσης κοινού.

4. Την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω προληπτικών 
μέτρων και προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του 
κορωνοϊού, αποφασίζει:

Καθορίζει τις ώρες προσέλευσης κοινού στις υπηρε-
σίες του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου στο πλαίσιο λήψης των 
μέτρων πρόσληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας 
έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) για το χρονικό διάστη-
μα από 16 Μαρτίου 2020 έως και 10 Απριλίου 2020, από 
9:00 π.μ έως και 13:00 μ.μ.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ΙΠ Μεσολογ-
γίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύει στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ι.Π. Μεσολογγίου, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ   
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 Αριθμ. 9241 (8)
Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λυ-

κόβρυσης - Πεύκης - Εφαρμογή πράξης Νομο-

θετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α΄/11.03.2020). 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 παρ. 5 του ν. 3852/2010
2. Το άρθρο 61 παρ. 5 του ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 59 παρ. 7 του ν. 3852/2010, όπως αντικα-

ταστάθηκε από την περιπτ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 4071/2012.

4. Τις διατάξεις του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.  Α΄/
07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της».

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55Α΄/11.03.2020) αρ. 10 με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του».

6. Την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ 55Α΄/11.03.2020), ότι οι 
ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λυκό-
βρυσης - Πεύκης, ορίζονται από 09:00 έως 12:00.

Έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης από 
16/03/2020 έως 29/03/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πεύκη, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 12277 (9) 
 Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις υπη-

ρεσίες του Δήμου Πατρέων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 7 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επεί-
γοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από 
τον κορωνοϊό».

3. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο περί 
καθορισμού «ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευ-
σης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών 
εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες» καθώς και 
την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/220088/3-11-2011 εγκύκλιο 
του ίδιου υπουργείου.

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/12-2-2020 (ΦΕΚ 
409/Β΄/2020) περί «τροποποίησης της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) απόφασης καθιέρωσης 
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», ως προς το 
ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πατρέων και στην εγγύτερη 
περιοχή έχουν παρουσιαστεί εξαρχής τα περισσότερα 
κρούσματα κορωνοϊού.

6. Το γεγονός ότι το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη 
εισόδου - εξόδου προς την ευρώπη και ιδιαίτερα προς 
την γείτονα Ιταλία, η οποία μαστίζεται ιδιαίτερα από την 
εξάπλωση της νόσου.

7. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και 
προστασίας της δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και απο-
κλειστικά στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και 
προστασίας της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό των 
ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέ-
ων για το χρονικό διάστημα από 14/3/2020 έως και τις 
10/4/2020 με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Α. Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού σε όλες τις υπη-
ρεσίες του Δήμου Πατρέων ορίζεται από ώρα 8:00 π.μ. 
έως 12: 00 μ. πλην του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών 
(ΤΑΠ) όπου αυτό ορίζεται από ώρα 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.

Β. Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στα Κ.Ε.Π. ορίζεται 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00, 
εκτός Σαββάτου (όπου θα παραμένουν κλειστά).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 125    (10)
Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις 

υπηρεσίες του Δήμου Χανίων λόγω της ανά-

γκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊ-

ού COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του ν. 4555/2018 «Πρό-
γραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007.
4. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγο-

ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και ειδικότερα το άρθρο 5 
παρ. 7 αυτής.
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5. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την οποία δίνονται διευ-
κρινίσεις για το ωράριο εργασίας.

7. Την ανάγκη περιορισμού των ωρών εισόδου κοινού 
στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων έως και κατά 50% για 
το διάστημα από 13/03/2020 έως 10/04/2020, προκειμέ-
νου να προστατευθεί η υγεία τόσο των συναλλασσόμε-
νων πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Δήμου Χανίων, 
αποφασίζουμε:

Τον περιορισμό των ωρών προσέλευσης κοινού 
στις υπηρεσίες του Δήμου από 13/03/2020 έως και 
10/04/2020 ως ακολούθως:

1. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Χανίων θα εξυπηρε-
τούν το κοινό καθημερινά από 8:00 -12:00.

2. Θα παραμείνει ανοιχτό μόνο το το κεντρικό ΚΕΠ (Δη-
μαρχείο, Κυδωνιάς 29) το οποίο θα εξυπηρετεί το κοινό 
καθημερινά από τις 9:00 ως τις 17:00 και τα Σάββατα από 
τις 9:00 ως τις 12:00.

Μετά το πέρας ισχύος της παρούσας απόφασης επα-
νέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπό-
μενες ώρες υποδοχής κοινού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 2 (11)
Συμπλήρωση απόφασης καθιέρωσης υπερωρι-

ακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, 

υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Διοίκησης αορίστου χρόνου και ορισμένου χρό-

νου για το έτος 2020 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

20 του ν. 4675/2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4633/2019, με τις οποίες συστά-

θηκε το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ., 
απόφαση Υ1/οικ.5028/2001 (ΦΕΚ 831/Β΄/29-6-2001).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176/16-12-2015), σύμφωνα 
με τις οποίες: «... Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-
ας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο 
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο... 

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού τους ... Οι ανωτέρω αποφάσεις δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν 
από τη δημοσίευσή τους».

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (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”».

5. Τη με αριθμ. Β2α/90562/30-12-2019 (ΑΔΑ: 
641Θ465ΦΥΟ-ΦΛΔ) κοινή απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την 
έγκριση προϋπολογισμού ΕΟΔΥ.

6. Το άρθρο 20 του ν. 4675/2020.
7. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού, απογευματινή καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου, για την κάλυψη των τακτικών αναγκών 
των διαφόρων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), που δραστηριοποιούνται 
σε 12ωρη ή/και σε 24ωρη βάση και σε κάθε περίπτωση 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση 
της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό 
της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων 
μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά ερ-
γασίας, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού προσωπικού ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ

1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

250 160
11-03-2020 

έως 
10-07-2020

40.000

2

ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ή 

ΑΡΓΙΕΣ

250 128
11-03-2020 

έως 
10-07-2020

32.000

2. Εγκρίνει της απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας και τις εργασίας βραδινές ώρες, καθώς και κατά τις 
Κυριακές και αργίες, συνολικά μέχρι διακοσίων πενήντα 
υπαλλήλων (250), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του 
Εθνικού οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίοι 
θα εργαστούν συνολικά μέχρι εβδομήντα δύο χιλιάδες 
(72.000) ώρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Οι 
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ώρες καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορί-
ζονται σε 1) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργα-
σία 2) σε υπερωριακή εργασία κατά τις βραδινές ώρες, 
καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας ενώ η πραγματοποίηση θα βεβαιώνεται από 
τον/την Προϊστάμενο/η της κάθε Διεύθυνσης/Τμήματος 

και θα πιστοποιείται από τον/την Προϊστάμενο/η του 
Τμήματος προσωπικού του ΕΟΔΥ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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