
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 663Τεύχος B’ 69/23.01.2020

   Αριθμ. 965 (3)
Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’)

απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με 

θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των 

Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επι-

χειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(ν. 3463/2006). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ του άρθρου 264 του Κώ-

δικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 1876 Β’) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 255-263 του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 1876 Β’) και ισχύει.

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

4. Την υπ' αριθμ. 1095Α/2019 (ΦΕΚ 3180 Β’) Απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
Θεόδωρο Λιβάνιο».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ  98 Α’).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 της αριθμ. 12509/19.04.2017 
(ΦΕΚ  1415 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10.09.2007 
(ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα 'Οικο-
νομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)'».

7. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/96 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του ΥΠ.ΕΣ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσε-
ων του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10.09.2007 
(ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών 
με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)», όπως 
έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 12509/19.04.2017 
(ΦΕΚ 2017 Β’) όμοια και ισχύει, ως εξής:

Η παρ. 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί 

την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη 
συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο 
χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για 
την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας 
για την εποπτεία του δήμου Αρχής, κατόπιν σχετικής 
αιτιολογημένης απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμ-
βουλίου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπ' αριθμ. 
50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020 

Ο Υφυπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 32989 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο 
Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος 2020. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/11-05-2018 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης (ΦΕΚ 1661/τ.Β’), με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Ορ-
γανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του 
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 
…… κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’) και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.  3613/2007 
(ΦΕΚ 263/τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επι-
θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.  3528/2007 
(ΦΕΚ 26/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ  176/τ.Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ΄αριθμ. 1177/22-04-2019 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός αποδοχών των δημο-
σιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως 
ισχύει» και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής (ΦΕΚ 1447/τ.Β’).

8. Τη με αριθμ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πο-
λιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’)».

9. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β’) 
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο-

airetos.gr


