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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ερευνητικούς
φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που πληρούνται από
άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998
και κατανομή των θέσεων αυτών.

2

Αναστολή όλων των προβλεπόμενων στις 110723/
12-10-1994 (Β΄ 788) και 123818/15-11-1994
(Β΄ 861) αποφάσεις διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

3

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 1356/339464/
30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 4916/τ.Β΄/31-12-2019) «Ανάθεση στον
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2018».

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το έτος 2020 για την υλοποίηση
ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής.

Αρ. Φύλλου 1361

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11253/188
(1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ερευνητικούς
φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που πληρούνται από
άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998
και κατανομή των θέσεων αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα
για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 220), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/φ.ΕΓΚΡ./7/28316/10-01-2019
(ορθή επανάληψη 17-01-2019) απόφαση της Επιτροπής
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2
παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών
πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με μόνιμη
σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι
δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού
και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) σε θέσεις
Διοικητικού Προσωπικού.
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3. Το αριθμ. 26528/06-03-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την έκδοση απόφασης καθορισμού θέσεων που θα πληρωθούν από άτομα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998.
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. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας διοικητικού προσωπικού σε ερευνητικούς φορείς
εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τρεις (3).
Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις, ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωση β΄ της παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998)

1

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις, ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Οικονομικές Επιστήμες)

2

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
(Οικονομολόγος/Οργάνωση
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
και Διοίκηση Επιχειρήσεων)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

3

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΕΛΚΕΘΕ (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(Λογιστική Διαχείριση
Ερευνητικών Προγραμμάτων)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ν. 2643/1998
ΑμεΑ

1

Πολυτέκνων

1

Τριτέκνων

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 17865
(2)
Αναστολή όλων των προβλεπόμενων στις 110723/
12.10.1994 (Β΄ 788) και 123818/15.11.1994
(Β΄ 861) αποφάσεις διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 13 του άρθρου 22 του
ν. 2812/2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (Α΄ 67), όπως ισχύουν.
2. Τις αποφάσεις με αριθμ. 110723/12-10-1994 «Τρόπος
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των

υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και
του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια» (Β΄ 788) και 123818/15-11-1994 «Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών
υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών της Χώρας» (Β΄ 861), όπως τροποποιήθηκαν
με την αριθμ. 123290/5-8-2002 «Εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Δικαστικά
και Υπηρεσιακά συμβούλια» (Β΄ 1083) απόφαση.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Τη γνώμη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων
(ΟΔΥΕ), όπως διατυπώθηκε με το αριθμ. 141/26-3-2020
έγγραφό της.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε όλες τις προβλεπόμενες στις αποφάσεις με αριθμ. 110723/12-10-1994 (Β΄ 788) και 123818/
15-11-1994 (Β΄ 861) διαδικασίες εκλογής των αιρετών
εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης
απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 635/96229
(3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 1356/339464/
30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 4916/τ.Β΄/31-12-2019) «Ανάθεση στον
ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2018».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320),
όπως ισχύει,
β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 113),
γ) των άρθρων 21 ιδίως της παρ. 5 και 24 παρ. 1 και 3
του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39
του ν. 4061/2012 (Α΄ 66),
δ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
ε) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 145),
στ) 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΄ 98),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
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θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 145),
ι) της αριθμ. 619/146296/29-12-2016 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 414/128412/29-11-2017
απόφαση (Β΄ 4288) και ισχύει.
2. Την αριθμ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
4. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων.
5. Το αριθμ. 6855/05-06-2019 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.
6. Την αριθμ. 134627 ΕΞ 2019/27-11-2019 γνωμοδοτική της ΚΕΜΚΕ - Υπουργείο Οικονομικών.
7. Την αριθμ. 213/50979/13-02-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει του
άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε΄ του ν. 4270/2014.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη πέραν της
δαπάνης συνολικού ύψους 2.100.00 € (1.000.000 ευρώ
για το οικονομικό έτος 2020, 1.000.000 ευρώ για το
οικονομικό έτος 2021 και 100.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022), η οποία αποτυπώθηκε στην αριθμ
1356/339464/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση
ΦΕΚ (Β΄ 4916), αποφασίζουμε:
Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις
Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 1356/339464/
30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4916/
τ.Β΄/31-12-2019):
Μετά το τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2, προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:
«Για τις ζημιές απώλειας φυτικής παραγωγής δεν ισχύει
ο περιορισμός του άρθρου 15 παρ. Α1 του «Κανονισμού
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με την παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) σημείο 11 της αριθμ. C (2016) 6442 final/3-10-2016
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως
της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 4/7/20-3-2020
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το έτος 2020 για την υλοποίηση ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 2284/τ.Β΄/
13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία
συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε
με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ 2889/τ.Β΄/
27-10-2014), 9657/122441/10-11-2015 (ΦΕΚ 2537/τ.Β΄/
25-11-2015), 893/138106/21-12-2017 (ΦΕΚ 4800/τ.Β΄/
29-12-2017), 1437/69301/18-05-2018 (ΦΕΚ 1770/τ.Β΄/
18-05-2018) και 2172/236743/23-09-2019 (ΦΕΚ 3570/τ.Β΄/
25-09-2019) όμοιες.
3. Την αριθμ. 2502/282476/05-11-2019 (ΦΕΚ 948/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./08-11-2019) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ.».
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της
ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με
τις οποίες, στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο
για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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 Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις» του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις του νόμου έχουν
εφαρμόζονται από 1-1-2016 στον Οργανισμό.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του προαναφερόμενου νόμου «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».
7. Το αριθμ. 76/06-02-2020 έγγραφο του Ινστιτούτου
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών και το αριθμ.
8459/10-02-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
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Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2020 για την υλοποίηση
του ερευνητικού έργου «Protection of Autochthonous
populations of Pelagonia SHEep breed in the cross border
area, PAPESHE» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG ΙΡΑ CBC ΕλλάδαΒόρεια Μακεδονία 2014-2020».
8. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου είναι απαραίτητη η απασχόληση του υπηρετούντος
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου και προκειμένου να εκτελεστούν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απαραίτητες ενέργειες, όπως: συμμετοχή στις
γαλακτομετρήσεις και στις δειγματοληψίες γάλακτος,
συμμετοχή στον πειραματισμό πάχυνσης αρνιών και
αντιμετώπιση αυξημένων και επειγουσών αναγκών που
προκύπτουν σε θέματα διοικητικο-οικονομικής διαχείρισης.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 7.500,00 ευρώ, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και έχει
συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020
στον κωδικό 60.
10. Την αριθμ. 7836/11-02-2020 με α.α. 1111 (ΑΔΑ:
90ΠΕΟΞ3Μ-ΤΒΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ύψους 7.500 ευρώ που βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του Έργου «PAPESHE» του Ινστιτούτου Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής.
11. Την αριθμ. 172010/17-03-2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζουμε ομόφωνα:
1. Την καθιέρωση απασχόλησης κατά το έτος 2020
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες σε τέσσερις (4) υπαλλήλους και μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο
για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό 8 της
παρούσης.
2. Την έγκριση της προκαλούμενης δαπάνης συνολικού ποσού 7.500,00 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται σε
βάρος των πιστώσεων των συγκεκριμένων έργων, έχει
ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Οργανισμού για το έτος 2020 και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
για κάθε έργο.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου
για την έκδοση απόφασης έγκρισης της απασχόλησης
των υπαλλήλων (ονομαστικά) του Οργανισμού με βάση
τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΣΕΡΚΟΣ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ
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