
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών 
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα 
για το έτος 2019.

2 Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των 
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 
10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
16 ν. 4305/2014)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21650 (1)
   Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών 

Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα 

για το έτος 2019.   

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990 

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 27 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του 
ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄),

3. Το άρθρο 40 του ν.  849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής 
και οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας», όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

4. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3051/Β΄/2019) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

10. Την υπ΄ αριθμ. 103715/7-11-1959 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Περί αναγκαστικής απαλ-
λοτριώσεως ακινήτου υπέρ του Δήμου Αθηναίων» 
(ΦΕΚ 24 Δ΄), για την ανέγερση των απαραίτητων κτιρίων 
για την εγκατάσταση των παιδικών κατασκηνώσεων του 
Δήμου Αθηναίων.

11. Την υπ΄ αριθμ. 152821/3142/13-7-1984 απόφαση 
του Υφυπουργού Γεωργίας «Παραχώρηση κατά χρήση 
δημοσίου (διακατεχόμενου) δάσους 178,525 στρεμμά-
των για εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων 
του Δήμου Αθηναίων».

12. Την υπ΄ αριθμ. 73722/761/10-3-1987 απόφαση του 
Υφυπουργού Γεωργίας «Συμπληρωματική παραχώρηση 
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δημοσίου δάσους 0,820 στρεμμάτων για επέκταση των 
κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή Αγ. 
Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής».

13. Την υπ΄ αριθμ. 529/2016 πράξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, η οποία αφορά στην 
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών 
Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον 
Άγιο Ανδρέα Αττικής.

14. Την υπ΄ αριθμ. 4/2019 πράξη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αθηναίων, η οποία αφορά στην έγκριση 
λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων 
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2019 και 
στην οποία, μεταξύ άλλων, προτείνονται οι αποζημιώσεις 
των στελεχών των προαναφερόμενων Παιδικών Εξοχών 
για το έτος 2019.

15. Την αδυναμία υπογραφής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας, λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης 
εργαζομένων στις κατασκηνώσεις των Δήμων.

16. Την από 22-10-2019 αριθμ. 72 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
κατ΄ εφαρμογή της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει.

17. Την υπ΄ αριθμ. 173318/24-6-2019 «Βεβαίωση περί 
ύπαρξης πίστωσης» της Διεύθυνσης Οικονομικών/ Τμή-
μα Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

18. Την υπ΄ αριθμ. Α01174/27-9-2019 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΛΤ6Ω6Μ-30Ο), σύμφωνα με 
την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση καθώς και 
η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 92.864,00 Ευρώ για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστω-
σης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων 
Οικ. Έτους 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - 23 Κ.Α. 6031.999 
«Αμοιβές λοιπών ειδικών κατηγοριών προσωπικού», για 
την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης 
των στελεχών που προσέφεραν εθελοντική εργασία στις 
παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων το καλοκαίρι του 
2019, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αποδοχές στελεχών των Παιδικών 
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019, ως εξής:

α. Αρχηγός 400 ευρώ
β. Βοηθοί Αρχηγού 300 ευρώ
γ. Υπαρχηγοί 250 ευρώ
δ. Βοηθοί προγράμματος 200 ευρώ
ε. Κοινοτάρχες 200 ευρώ
στ. Ομαδάρχες 180 ευρώ.
Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για κάθε μια από 

τις κατασκηνωτικές περιόδους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι Υπουργoί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

 Αριθμ. 9208 ΕΞ 2020 (2)
Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα 

«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 

για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 

της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των 

δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 

10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρ-

θρο 16 ν. 4305/2014)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Του μέρους Β του ν. 4623/2019 (Α 134), όπως ισχύει,
2. Του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 119), 
όπως ισχύει,

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α 121 και Α 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), 
όπως ισχύει,

4. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β 2902).

5. Του άρθρου 10 Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 64 ν. 4305/2014 (Α΄237).
7. Της αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 

10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομε-
ρειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν.  3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β΄ 116) υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνι-
κών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφά-
νειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” 
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 
10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014)».

9. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β΄ 2844) υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 
Β΄) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των 
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δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β 
ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/
2014)”».

10. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β΄ 1507) υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) 
”Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)”».

11. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (Β΄ 2277) υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με 
θέμα ˝Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)”».

12. Της αριθμ. ΔΗΔ/17304/2018 (Β΄1810) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 
14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα 
”Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)”».

13. Της αριθμ. ΔΗΔ/17089/2019 (Β΄1642) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα ”Ρύθμιση 
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγού-
μενων φορέων (άρθρο 10 Β του ν. 3861/2010, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”».

Β. Την έκτακτη και απρόβλεπτη συνθήκη που προέ-
κυψε από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 και 
την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της δια-
σποράς του.

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της αριθμ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ 116 Β΄) υπουργικής απόφα-
σης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν 
δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 
αναρτώνται μέχρι την 31η-5-2020.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

 Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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