
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτερι-
νής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαί-
ας υποχρεωτικής εργασίας για έναν (01) μόνιμο 
υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλά-
κων του Μουσείου Ακρόπολης.

2 Αντικατάσταση της 87615/Δ6/31.5.2019 (Φ.Ε.Κ. 2190/
τ.Β΄/7-6-2019) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις 
αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημο-
νικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχο-
λείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)».

3 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης μέχρι 20 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ανά 
μήνα και ανά υπάλληλο, για το λοιπό μόνιμο προ-
σωπικό του Μουσείου Ακρόπολης (δύο μόνιμοι 
υπάλληλοι).

4 Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-
ντων σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 9053 (1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτε-

ρινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι-

αίας υποχρεωτικής εργασίας για έναν (01) μόνιμο 

υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλά-

κων του Μουσείου Ακρόπολης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  3711/2008, «Περί ίδρυσης 

Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Ακρόπολης» (Α΄ 224), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον ν. 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16-17 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ Α΄ 26/09-2-2007).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, 
Α΄ 45).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του 
Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ Α΄ 113/20.05.2013).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016), όπως 
ισχύει.

7. Την πράξη διορισμού αριθμ. 8637/22.10.2019 του 
Προέδρου Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ Γ΄ 2012/
25.10.2019) με την οποία διορίσθηκε ένας υπάλληλος ως 
δόκιμος σε κενή οργανική θέση υπαλλήλου του Κλάδου 
ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων στο Τμήμα Ασφάλειας της 
Διεύθυνσης Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών 
(Δ3) του Μουσείου Ακρόπολης

8. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζη-
μίωσης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτε-
ρινή εργασία ενός (01) μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ 
Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων. για την εύρυθμη λειτουργία 
του Μουσείου Ακρόπολης.

9. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζημίωση 
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου».

10. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του 
Μουσείου Ακρόπολης.

11. Την αριθμ. 30η/2016-17.11.2016 Συνεδρία του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά 
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπο-
λης (ΦΕΚ Β΄ 4048/16.12.2016).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται υποχρέωση ποσού ύψους 1.435,00€ (το ποσό των 
1.150 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 και το ποσό των 285€ θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 0551) του Μουσείου Ακρόπολης έτους 
2019 για την οποία έχει δεσμευθεί σχετική πίστωση: αρ. 
πρωτοκόλλου: 9060/06.11.2019 ΑΔΑ:ΩΦΑΖ469ΗΤΟ-29Ζ.

13. Τη σχετική απόφαση της αριθμ. 37η/2019-30.10.2019
συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Καθορίζουμε μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά 
μήνα, την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες και μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ώρες 
ανά μήνα για νυκτερινή εργασία, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ανά μήνα για το 
β΄ εξάμηνο του 2019, για έναν μόνιμο υπάλληλο ειδι-
κότητας ΔΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων του Μουσείου 
Ακρόπολης.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία προϊστάμενοι του υπαλλήλου.

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

    Αριθμ. 176314/Δ6 (2)
Αντικατάσταση της 87615/Δ6/31.5.2019 (Φ.Ε.Κ. 

2190/τ.Β΄/7-6-2019) υπουργικής απόφασης «Ρυθ-

μίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της 

Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειρα-

ματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠAIΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 4610/2019 «Μέρος Γ΄-Πειραματικά Σχολεία» 

(Φ.Ε.Κ. 70/Α΄), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 94.
β) Του ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄) «Ρυθμίσεις για Πρό-

τυπα και Πειραματικά Σχολεία).
γ) Την 52809/Δ6/4-4-2019 (Φ.Ε.Κ. 221/Υ.Ο.Δ.Δ./23-4-2019) 

υπουργική απόφαση «Ορισμός της Πρόεδρου, των μελών 
και της γραμματέως της Επιστημονικής Επιτροπής Πρό-
τυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την 80831/Δ6/22-5-2019 (Φ.Ε.Κ. 
338/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/6-9-2019) υπουργική απόφαση «Τροποποί-
ηση της 52809/Δ6/4-4-2019 (Φ.Ε.Κ. 221/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) 
υπουργικής απόφασης».

δ) Την 87615/Δ6/31-5-2019 (Φ.Ε.Κ. 2190/τ.Β΄/7-6-2019) 
υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρό-
πο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων 
και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)».

ε) Του π.δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

στ) Του π.δ.  81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/Α΄/08-07-2019) 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων».

ζ) Του π.δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/09-07-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Της 6631/Υ1 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3009/Β΄/25-7-2019) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

θ) Του π.δ.  84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

ι) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/7-8-2019).

κ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98/Α΄) 
ως ισχύει.

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της 
87615/Δ6/31-5-2019 (Φ.Ε.Κ. 2190/τ.Β΄/7-6-2019) υπουρ-
γικής απόφασης, καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί σε αυ-
τήν ο αριθμός των μελών, η διαδικασία συγκρότησης και 
η διάρκεια της θητείας της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

3. Το από 21-10-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας του γραφείου της Υφυπουργού με θέμα «Σύσταση 
συγκρότηση Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 
Φ.1/Γ/521/164662/Β1/22-10-2019 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της 87615/Δ6/31-5-2019 (Φ.Ε.Κ. 
2190/τ.Β΄/7-6-2019) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις 
αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονι-
κής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Ε.Ε.Π.Π.Σ.) ως ακολούθως:

1. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ είναι επταμελής και συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για θητεία ενός (1) έτους. Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ συμμετέχουν:

α) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος 
ομότιμος ή αφυπηρετήσας ως Πρόεδρος.

β) Τέσσερις (4) Διευθυντές που υπηρετούν ή υπηρε-
τούσαν σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

γ) Ένας (1) εκπαιδευτικός που υπηρετεί ή υπηρετούσε 
σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

δ) Ένας (1) εκπαιδευτικός.
2. Ως αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ ορίζεται ένα από 

τα μέλη της, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των 
παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο/η αντι-
πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον/την πρόεδρο και 
τον/την αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν 
εκείνος/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρό-
ντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία 
πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρό-
σκληση του/της προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα 
τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρί-
αση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση 
μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση. 
Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνε-
δρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

5. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά και εκτάκτως 
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κατά την κρίση του/της προέδρου, όταν προκύψουν θέ-
ματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρία-
σης είναι υποχρεωτική για τον/την πρόεδρο, εφόσον 
ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη 
αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για 
τα οποία ζητείται η σύγκληση.

6. Ο/η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την 
εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρ-
μοδιότητα που του/της ανατίθεται με απόφαση Ε.Ε.Π.Π.Σ.

7. Ο/η πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της 
Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε εκπαιδευτικούς Πει-
ραματικών ή Προτύπων Σχολείων την ειδικότερη μελέτη 
και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

8. Ο/η γραμματέας και ο/η αναπληρωτής του/της ορί-
ζονται με την ίδια απόφαση που ορίζονται τα μέλη της 
Ε.Ε.Π.Π.Σ., διοικητικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι εκπαιδευ-
τικοί, κατηγορίας ΠΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. 
συντάσσονται πρακτικά από τον γραμματέα και επικυ-
ρώνονται από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, 
με επιμέλεια του/της προέδρου της.

10. Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστα-
νται, ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου της, είτε 
εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των 
μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Πειραματικών 
ή Πρότυπων Σχολείων, είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτι-
κών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα 
που τους αφορούν.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας.

12. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικη-
τικά από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Αυτοτελές Τμήμα 
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 9054 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης μέχρι 20 

ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας ανά 

μήνα και ανά υπάλληλο, για το λοιπό μόνιμο προ-

σωπικό του Μουσείου Ακρόπολης (δύο μόνιμοι 

υπάλληλοι).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  3711/2008, «Περί ίδρυσης 

Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Ακρόπολης» (Α΄ 224), όπως τροπο-

ποιήθηκε με τον νόμο 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16-17 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ Α΄ 26/09-2-2007).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του 
Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ Α΄ 113/20.05.2013).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145/5.8.2016), όπως 
ισχύει.

7. Την πράξη διορισμού αριθμ.8637/22.10.2019 του 
Προέδρου Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ Γ΄ 
2012/25.10.2019) με την οποία διορίσθηκαν δύο υπάλ-
ληλοι ως δόκιμοι σε κενές οργανικές θέσεις υπαλλήλων 
κλάδων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υποθέσεων (Δ2) του Μουσείου Ακρόπολης.

8. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή απο-
ζημίωσης για καθιέρωση μέχρι 20 ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για 
το λοιπό μόνιμο προσωπικό του Μουσείου Ακρόπολης 
(δύο μόνιμοι υπάλληλοι). για την εύρυθμη λειτουργία 
του Μουσείου Ακρόπολης.

9. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζημίωση 
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου».

10. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του 
Μουσείου Ακρόπολης.

11. Την αριθμ. 30η/2016-17.11.2016 Συνεδρία του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά 
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπο-
λης (ΦΕΚ Β΄ 4048/16.12.2016).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται υποχρέωση ποσού τριακοσίων σαράντα ευρώ 
(340€) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 
παρ. Α-Β του ν. 4354/2015 και της παρ.2 του άρθρου 
102 του ν. 4461/2017-(το ποσό των 270€ θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0200 και το ποσό των 70€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0551) 
του Μουσείου Ακρόπολης έτους 2019 για την οποία έχει 
δεσμευθεί σχετική πίστωση.

13. Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 37η/2019-
30.10.2019 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μουσείου, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για 
το λοιπό μόνιμο προσωπικό του Μουσείου Ακρόπολης 
(δύο μόνιμοι υπάλληλοι), για το β΄ εξάμηνο του 2019.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
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3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ

I

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./103/34849 (4)
Κατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-

ντων σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν.  4549/2018

(ΦΕΚ Α΄ 105/14.06.2018) «Διατάξεις για την Ολοκλήρω-
ση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/2010), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119/08-07-2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121/09-07-2019) 
με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» και το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123/17-07-2019) με 

θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α΄/1994), 
όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 7 του άρθρου 6.

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/
1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΑΝΠ/20778/11-10-2019 έγγραφο του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των Κοκκόρη Σωτηρίου του Κωνστα-
ντίνου και Γαγάτση Βασιλική του Νικολάου στο ΔΕΔ-
ΔΗΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ως συγγενών θανόντων συνεπεία εργατικού 
ατυχήματος, κατ΄εφαρμογή του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/
Α΄/1994) και των αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ 38/14.02.1995,
137/13-06-2001,19 5/28-08-2007 και 1476/02-08-2018 
Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041811811190004*
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