
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην περιο-
χή Λόφος Τούμπας για πανεπιστημιακή ανασκαφή.

2 Κατανομή ορίων έτους 2019 για τη φαρμακευτική 
δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμα-
κευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Κορυδαλλού.

4 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αι-
ρετών Δήμου Έδεσσας έτους 2019.

5 Τροποποίηση πράξης ένταξης υπαλλήλου του 
κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της κατηγορίας Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού ΟΣΕ, για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 57274/4918 (1)

  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

στην περιοχή Λόφος Τούμπας για πανεπιστημι-

ακή ανασκαφή.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 47 του ν. 4386/ 

2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 
1 του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) «Ασφαλιστι-
κές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της 

αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98 ).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ13/οικ.57073/2801/31.10.2018 πρότα-
ση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6. Το με αριθμ. πρωτ. 8951/13.2.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κα-
θώς και τα αριθμ. 14772/8.02.2017 και 24207/14.6.2017 
αιτήματα της Πρυτάνεως του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

7. Την 23516/Δ2/2237/28.9.2018 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

9. Την ανάγκη για αξιοποίηση του χώρου στα πλαίσια 
έρευνας και εκπαίδευσης στο πεδίο των αρχαιολογικών 
ανασκαφών, αποφασίζουμε:

1. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης του ακινήτου (αστικού 
οικοπέδου), το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα Αδι-
άθετων - Υπόλοιπων Ακινήτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 και ει-
δικότερα με τα κάτωθι στοιχεία:

Η έκταση συνολικής επιφανείας 529,56 μέτρων τετρα-
γωνικών με ΚΑΕΚ 190445033004/00/00 φέρει τον αριθ-
μό 17, ενώ είναι κείμενη σε Ο.Τ. άνευ αριθμήσεως στην 
περιοχή του Συνοικισμού Λόφος Τούμπας επί των οδών 
Αρτεμισίας 3 και Κυκλάμινων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εν λόγω οικοπεδική έκταση, σύμφωνα με το από 
16.4.1984 (Δ’ 382 ) προεδρικό διάταγμα «περί αναθεώ-
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ρησης του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Θεσσα-
λονίκης, Πυλαίας και Τριανδρίας στο Συνοικισμό άνω 
Τούμπας....», χαρακτηρίστηκε σε αμιγή κατοικία.

2. Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

Α) Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
δέκα (10) έτη με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας 
κατόπιν αιτήματος. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β) Η παραχωρούμενη έκταση θα χρησιμοποιηθεί για 
τους σκοπούς και την υλοποίηση των έργων ανασκαφής 
εκ μέρους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Γ) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησιμο-
ποίηση του παραχωρούμενου χώρου από το Πανεπι-
στήμιο για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο 
παραχωρείται.

Δ) Το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση των σκοπών της 
παραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμό-
διες Αρχές, όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις, καθώς επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα μέ-
τρα για τη διατήρηση του χώρου καθαρού και ευπρεπή 
κατά την υλοποίηση των έργων ανασκαφής, καθώς και 
να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως εκάστοτε 
ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ε) Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε 
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

ΣΤ) Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύ-
σεως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με το 
εν λόγω ακίνητο,ενώ οι όποιες απαιτούμενες εργασίες 
στο ακίνητο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ζ) Το Πανεπιστήμιο έχει την αποκλειστική διοικητική, 
ποινική και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα 
που τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητα του στον 
παραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση 
των υποχρεώσεων του.

Η) Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η χρήση του ως άνω ακινήτου επιστρέφει στη 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

    Αρ. Β1, Β2/οικ.101439 (2)
Κατανομή ορίων έτους 2019 για τη φαρμακευτι-

κή δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρ-

μακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμε-

νες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για 

την ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2) Το π.δ.121/2017(Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

3) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98), 
άρθρο 45 παρ. 3.

4) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της κυ-
βέρνησης υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυ-
πουργών» (Α’116).

5) Την αρίθμ. πρωτ. 101207 / 31.12.2018 Εισήγηση 
του Γ.Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

6) Το γεγονός της απουσίας του Υπ. Υγείας, αποφα-
σίζουμε:

Την κατανομή των ορίων για τη φαρμακευτική δαπάνη 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 
και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το έτος 2019, ως εξής:

1. Το όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πέ-
ραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης 
επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 1.945 εκ. ευρώ.

2. Το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπά-
νης, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 569 εκ. 
ευρώ, από τα οποία 500 εκ. ευρώ στα νοσοκομεία του 
ΕΣΥ, 13 εκ. ευρώ στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου και 56 εκ. ευρώ 
στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3. Το όριο της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πέραν του οποίου ενεργοποι-
είται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), 
ορίζεται σε 1.510 εκ. ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός κ.α.α
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Κορυδαλλού. 

 Με την 248/24-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
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βουλίου Κορυδαλλού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/ 2017, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14744/24-9- 2018 αίτησης της Αξιώ-
του Ειρήνης του Κορυδαλλού, και της 106839/34059/27-
12-2018 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της 
υπαλλήλου ΑΞΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Ιωάννη, με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από 10 ώρες 
εβδομαδιαίας απασχόλησης σε 20 ώρες εβδομαδιαίως.

(Aριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων του Δήμου Κορυδαλ-
λού: 18858/18-10-2018) 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
οικ. 587/213/3-1-2019)

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 21137 (4)

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αι-

ρετών Δήμου Έδεσσας έτους 2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. Ι του ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν.2685/199 
(ΦΕΚ 35/τ.Α718.02.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινού-
μενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ-
θρου 9 του ν.3833/2010, ΦΕΚ 40Α’/15-03-2010 και με την 
παρ.3 της υπ’αριθμ.2/78400/0022/14-11-2011 και την 
αριθμ.2/91697/0022/11-02-13 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιού-
χων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 του ν.3833/2010 
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.2010) «Προστασία της εθνικής οι-
κονομίας-επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης» όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.1 του αρθρ.49 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α’) και με 
την παρ.3 του άρθρ. 27 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/ 
27-10-2011),

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υποπαρ. Δ9 της παρ.Δ 
του αρθρ.2 του ν.4336/14-08-15 (ΦΕΚ 94Α’/14-08-2015) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.», όπως αυτές αντικα-
ταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 36 του 
ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110Α’/01-08-2017) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις.»,

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/ 
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης» όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.2 του αρθρ.79 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185Α’/
10-09-2013 και τις αριθμ.79742/2011 (ΦΕΚ 3154 Β’/
30-12-2011), 77833/2011 (ΦΕΚ 3154 Β’/30-12-2011) και 
84362/2012 (ΦΕΚ 1167 Β’/10-04-2012) αποφάσεις του 
Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.

7. Την υπ’αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθμ. 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) αναφορικά 
με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου 
στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. και τις διατά-
ξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/ 
τ.Α΄/11-05-2015).

8. Το υπ’αριθμ. οικ.20287/13-11-2018 αίτημα του 
Δήμου Έδεσσας για μετακίνηση των υπηρετούντων σε 
αυτήν υπαλλήλων και αιρετών εκτός έδρας για το έτος 
2019.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
13.500,00€ και θα επιβαρύνει τους Κ.Α.00/6421 (1.000,00€), 
00/6423.001 (1.000,00€), 00/6423.002 (1.500,00€), 10/6422 
(3.000,00€), 20/6422 (1.500,00€), 30/6422 (3.000,00€) και 
35/6422 (2.500,00€) του Δήμου Έδεσσας για την κάλυψη 
των οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης 
των μετακινούμενων υπαλλήλων, αιρετών και τρίτων 
κατά τη διάρκεια του έτους, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά 
το έτος 2019 ημερών μετακίνησης των υπαλλήλων και 
αιρετών των υπηρετούντων στον Δήμο Έδεσσας ως εξής:
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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ

1. ΠΕ Δικηγόρων 60

2. ΠΕ Γεωπόνων 60

3. ΠΕ Δασολόγων 60

4. ΠΕ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 60

5. ΠΕ Διοικητικού 60

6. ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 60

7. ΠΕ Οικονομολόγων 60

8. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 60

9. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60

10. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 60

11. ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 60

12. ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών
60

13. TE Πολιτικών Μηχανικών 60

14. TE Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 60

15. TE Διοικητικού 60

16. TE Διοικητικού-Λογιστικού 60

17. TE
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών
60

18. TE Φυτικής Παραγωγής 60

19. ΔΕ Διοικητικού 60

20. ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 60

21. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 60

22. ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 60

23. ΔΕ Πληροφορικής 60

24. ΔΕ Ηλεκτρολόγων 60

25. ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργου
60

26. ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 60

27. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 30

28. ΔΕ
Τεχνιτών (Ειδικότητα 

Κατασκευών-Δομικών έργων)
60

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΡΕΤΟΣ/

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

1. Δήμαρχος Αιρετός 60

2. Αντιδήμαρχοι Αιρετοί 60

3. Πρόεδρος Δ.Σ. Αιρετός 60

4. Μέλη Δ.Σ. Αιρετοί 60

5.
Ειδικοί 

Συνεργάτες

Μετακλητοί Υπάλ-

ληλοι
60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 30 Νοεμβρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 72808 (5)
Τροποποίηση πράξης ένταξης υπαλλήλου του 

κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της κατηγορίας Εργαστη-

ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. πρωτ. 42840 4480/09.10.2018 πράξη του 

Πρύτανη του Ε.Μ.Π. (ΦΕΚ 4480/09-10-2018 τ.Β’), με την 
οποία εντάχθηκε η υπάλληλος του κλάδου ΕΤΕΠ Ρεγγίνα 
Χλιβερού στην κατηγορία ΕΔΙΠ.

2. Το γεγονός ότι λανθασμένα αναγράφηκε η κατηγο-
ρία της βαθμίδας κατάταξής της.

3. Τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου, τροπο-
ποιούμε:

Την υπ’ αριθμ. 42840/22.08.18 πρυτανική πράξη, με 
την οποία εντάχθηκε η υπάλληλος του κλάδου ΕΤΕΠ Ρεγ-
γίνα Χλιβερού σε θέση της κατηγορίας ΕΔΙΠ, ως προς 
την κατηγορία της βαθμίδας κατάταξής της, ήτοι από 
το εσφαλμένο «.... ΠΕ κατηγορίας…» στο ορθό «.... ΤΕ 
κατηγορίας ...».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 42840/22-08-2018 
πράξη του Πρύτανη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

      Αριθ. 6.002123 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού ΟΣΕ, για το έτος 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ Α.Ε. 

(ΦΕΚ 698/τ.Β΄/9.3.2012), όπως ισχύει τροποποιημένος 
(ΦΕΚ 3372/τ.Β΄/19.10.2016). 

β. Τις διατάξεις του ν.3429/2005 (ΦΕΚ314/τ.Α΄/ 27.12.2005), 
όπως ισχύουν. 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 τουν.4354/16.12.2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015), 
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δ. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/05.05.2014).

ε. Την αριθ. 5734/13.12.2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε η υπερω-
ριακή απασχόληση του προσωπικού ΟΣΕ, αποφασίζει:

1. Την υλοποίηση της αριθ. 5734/13.12.2018 απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, με την οποία 
εγκρίθηκε για το έτος 2019 ανά εξάμηνο και ανά υπάλλη-
λο, η υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας 
μέχρι 120 ώρες, καθώς επίσης και η υπερωριακή εργασία 
κατά τις νυκτερινές ώρες μέχρι 96 ώρες και υπερωριακή 
εργασία για Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι 96 
ώρες, για το προσωπικό του ΟΣΕ αντίστοιχα, όπως ανα-
λύονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

2. Το σύνολο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
δύναται να ανέλθει σε 287.040 ώρες. Το σύνολο της 
υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινής εργασίας και 

Κυριακών ή εξαιρέσιμων δύναται να ανέλθει σε 37.076 
ώρες, η δε ετήσια δαπάνη εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο 
στο ποσό των 1.506.134,76 ευρώ και θα βαρύνει τo συ-
νολικό κόστος μισθοδοσίας του ΟΣΕ Α.Ε, το οποίο έχει 
προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2019.

3. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απο-
γευματινής απασχόλησης, υπερωριακής νυκτερινής ερ-
γασίας ή των Κυριακών και των Εξαιρέσιμων, θα βεβαιώ-
νεται στα τέλη του μήνα, από τον εκάστοτε Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας.

4. Στον παρακάτω πίνακα δεν θα υπάρξει υπέρβαση 
των 240 ωρών ανά άτομο στην υπερωριακή απογευματι-
νή απασχόληση καθώς και των 192 ωρών υπερωριακής 
νυκτερινής εργασίας και 192 ωρών υπερωριακής εργα-
σίας Κυριακών ή Εξαιρέσιμων, ετησίως.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2019.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ-

ΣΟΥΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ ΥΠΕΡΩ-
ΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 
2019 (Έως 22:00) ΑΙΤΗΘΕΙΣΕΣ 

ΩΡΕΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4,60€)

Σ.Ω. ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ -
ΚΥΡΙΑΚΩΝ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΙ-
ΜΩΝ ΑΙΤΗΘΕΙΣΕΣ ΩΡΕΣ 

(ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5,01€)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΔΚ) 480 115.200 14.700

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ (ΔΙΣΥΓ) 380 91.200 19.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣΗΣ (ΔΙ-
ΣΗΣΗΚ)

150 36.000 2.800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΣΣΥ)

13 3.120

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΣΣΑ)

14 3.360

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) 10 2.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΔΟΔΑΔ)

35 8.400 192

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) 25 6.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΙΠΛ) 12 2.880 192

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 36 8.640

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΝΥ) 2 480

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΥΥΑΕ)

25 6.000
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-
ΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
(ΓΡΑΔΣ)

8 1.920

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
(ΤΤΔΣ)

2 480

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΔΑΣ) 1 240

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓ-
ΧΟΥ (ΤΕΣΕ) 2 480

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑ-
ΓΚΗΣ (ΤΠΣΕΑ)

1 240 192

ΣΥΝΟΛΟ 1196 287.040 37.076
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ  
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*02001533001190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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