
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

2 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Μουζακίου.

3 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Μετεώρων.

4 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνη-
σίας και Σποράδων κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 
2019, για εκπλήρωση ορισμένων εκτάκτων ανα-
γκών υποστήριξης αρμοδιοτήτων ενδιάμεσου 
διαχειριστικού φορέα του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
για υπαλλήλους Διοικητικής Οικονομικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Αγράφων κατά τις απογευματινές 
ώρες, για το έτος 2019.

6 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Σύγχρονης Τέ-
χνης Αγρινίου».

7 Καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε Διοικητι-
κό υπάλληλο που εκτελεί χρέη πρακτικογράφου - 
γραμματέα διοικητικού συμβουλίου με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΝΠΔΔ 
“Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, για το έτος 2019.

8 Επικύρωση απόφαση διοικητή Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας για 
υπερωριακή απασχόληση έτους 2019.

9 Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης επιστημο-
νικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, νυχτε-
ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μόνιμου 
προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2019.

10 Έγκριση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου. (Α’ Εξαμήνου) υπαλλήλων του Οργανι-
σμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην 20686/09-11-2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 5232/τ.Β΄/22.11.2018.

12 Διόρθωση σφάλματος στην 34986/02-07-2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3207/τ.Β΄/06.08.2018.

13 Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 5949, 
τ.Β’/31.12.2018): Καθορισμός όρων και διαδικα-
σίας προ-επιλογής των ερευνητικών προτάσεων 
που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρά-
ξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους 
νέους ερευνητές - κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

14 Διόρθωση σφάλματος στην 9711/18-12-2018 
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 6142/Β’/31-12-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2122.7-3/7470/2019 (1)
  Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση 

Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α'61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρ-
θρου 38 του ν. 4509/2017 (Α'201).

β) Της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 (Α'61), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 13 του ν. 4138/ 
2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α'72).

γ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26).

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία...» (Α'114).

2. Την από 30-01-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 16-05-2018 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαί-
σιο της διενεργούμενης προανάκρισης για παράβαση 
των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευ-
σης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α'80).

4. Το υπ’ αριθμ. πρ. 3405/02-01-2019 έγγραφο της Ει-
σαγγελίας Εφετών Κέρκυρας.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών του 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της 
αποστολής του, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυ-
λακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των 
επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής-μοντέλο VOLKSWAGEN CADDY

Κυβισμός 1.598 cc

Αριθμός πλαισίου WV1ZZZ2KZEX132780

Αριθμός αναγνώρισης 
κινητήρα Ανεξακρίβωτος

Χρώμα Λευκό

Έτος κατασκευής 2014

Καύσιμο Πετρέλαιο

Τόπος φύλαξης ΚΛ Ηγουμενίτσας

Κατάσταση μέσου Πολύ Καλή

Λοιπός εξοπλισμός
Ο φερόμενος επί του οχή-
ματος εξοπλισμός, κατά τον 
χρόνο της κατάσχεσής του

Θέσεις επιβατών Δύο (02)

Διανυθέντα χλμ. 140.264

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός 
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

(2)
    Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Μου-
ζακίου.

  Με την 336/10.12.2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μουζακίου, Ν. Καρδίτσας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του 
ν.3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν.4325/2015 και την 13917/15.5.2017 απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017), τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν.3979/2011, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 
του ν.4368/2016, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των 
κάτωθι εργαζόμενων στον Δήμο Μουζακίου με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., μερικής απασχόλησης, ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων και κατόπιν των 
6936/31.8.2018, 6934/30.8.2018 και 6902/29.8.2018 αι-
τήσεών τους, ως εξής:

Α/Α
Ο Ν Ο ΜΑΤ Ε -
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Ω Ρ Ε Σ 
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ/
ΗΜΕΡΑ

Ω Ρ Ε Σ 
Κ Α Τ Ο -
ΠΙΝ ΑΥ-
ΞΗΣΗΣ/
ΗΜΕΡΑ

1.
ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ 4 6

2.
ΔΗΜΗΤΡΑ
 ΣΤΑΥΡΑΚΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ-
ΗΛΙΑΣ

3 6

3.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΦΩΤΑΚΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2,5 4,5

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μουζακίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχουν 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Μουζακίου έτους 2019 
και επομένων ετών οι απαιτούμενες πιστώσεις για την 
κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας των παραπάνω 
υπαλλήλων 461/16.1.2019).

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μουζακίου ότι στον Δήμο 
Μουζακίου δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση ερ-
γασίας ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων 418/15.1.2019)

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στ. Ελλάδας 1253/10106/30.1.2019).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(3)
        Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Μετε-

ώρων.

  Με την 222/3.10.2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μετεώρων, Ν. Τρικάλων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του 
ν.3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν.4325/2015 και την 13917/15.5.2017 απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017), τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν.3979/2011, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 
8 του ν.4368/2016, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της 
κάτωθι εργαζόμενης στον Δήμο Μετεώρων με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., μερικής απασχόλησης, ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων και κατόπιν της 
9462/4.9.2018 αιτήσεώς της, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥ-
ΜΟ

Ω Ρ Ε Σ 
Α Π Α Σ ΧΟ -
Λ Η Σ Η Σ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΚΑ-
ΤΟΠΙΝ ΑΥ-
Ξ Η Σ Η Σ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α 
ΧΟΥΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗ/5 ΠΛΗΡΗΣ/40

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Μετεώρων, με την οποία βεβαιώνεται ότι 
υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου Μετεώρων 
έτους 2018 και 2019 οι απαιτούμενες πιστώσεις για την 
κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας της παραπάνω 
υπαλλήλου 11392/9.10.2018 και 978/23.1.2019 ).

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μετεώρων ότι στον Δήμο Με-
τεώρων δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολι-
κών Μονάδων 982/23.1.2019 )

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στ.Ελλάδας 1584/13658/30.1.2019)

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. ΔΑΟ: 338  (4)
    Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύ-

θυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνη-

σίας και Σποράδων κατά το Α' εξάμηνο του έτους 

2019, για εκπλήρωση ορισμένων εκτάκτων ανα-

γκών υποστήριξης αρμοδιοτήτων ενδιάμεσου δι-

αχειριστικού φορέα του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 176 παρ. 1 εδάφιο γ του 
ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85/11.4.2012) «ρυθμίσεις για την το-

πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ», που αφορά 
στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Το π.δ 129/2010 (ΦΕΚ Α' 222/27.12.2010) «Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση επικαιροποίηση την υπ' αριθμ. 15840/ 
156612/4.10.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί 
έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β'4788/26.10.2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «... δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ ΑΊ 45/5.8.2016) «ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) «Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των 
ΔΕΚΟ του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

6. Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-
ΟΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την 
οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των δια-
τάξεων και του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

7. Την επικύρωση της με αρ. πρωτ. 186/13/15.11.2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρι-
σης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
οικονομικού έτους 2019, από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 63ΟΠΡ10-ΛΟΜ)

8. Το άρθρο 65 του ν. 4314/2014 και το άρθρο 4 της 
ΚΥΑ υπ' αριθμ. 2545/17.10.2016 (Β'3447) περί εκχώρησης 
των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
(ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων ως Ενδιάμε-
σων Φορέων Διαχείρισης.

9. Την αρ 2584/2018 (πρακτικό 46/27.12.2018) απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας (ΑΔΑ Ψ2ΕΝ7ΛΡ-ΘΤΝ) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 
και διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της 
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για το Α' εξάμηνο του 
έτους 2019 στα πλαίσια της εξέτασης και αξιολόγησης 
αιτήσεων στήριξης ενδιαφερομένων για ένταξη στα προ-
γράμματα των Δράσεων

4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»,

4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

10. Την αρ. 268/2.1.2019 (ΑΔΑ 90487ΛΡ-9Ψ1) απόφαση 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την δέσμευση ποσού δέκα 
πέντε χιλιάδων (15.000) €, στον προϋπολογισμό έτους 
2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΑΕ 0511 φορέας 
073), αποφασίζουμε:

1. Την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή έως δώ-
δεκα (12) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
για το α' εξάμηνο του έτους 2019 κατά τις απογευματινές 
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ώρες και μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου.

2. Η αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης κατά 
τις απογευματινές ώρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου απορρέει από την ανάγκη αντιμετώπισης 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στα πλαίσια της εξέ-
τασης και αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης ενδιαφερο-
μένων για ένταξη στις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος», για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί-
ρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας 2014-2020.

3. Έργο των υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν αντί-
στοιχα για τις δράσεις συνεργεία είναι η εξέταση, η 
αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και η γνω-
μοδότηση επί των πρωτοβάθμιων αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης στα πλαίσια των ανωτέρω Δράσεων εντός 
αναμενόμενων να καθοριστούν ανελαστικών προθεσμι-
ών ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων εντός του 
έτους 2019.

4. Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του υποχρεωτικού 
ωραρίου έως 22:00.

5. Το σύνολο της υπερωριακής απασχόλησης για τους 
υπαλλήλους που δικαιούνται υπερωριακής αποζημίω-
σης από την απασχόληση τους με άλλες επείγουσες ή 
εποχιακές ή έκτακτες εργασίες της Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για 
το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
120 ώρες απογευματινής εργασίας.

6. Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται στο 
ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) και 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για το έτος 2019, στον οποίο έχει εγγραφεί και βεβαιώ-
νεται αρμοδίως η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων στον 
ΚΑΕ 0511 του φορέα 073. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 33 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή για υπαλλήλους Διοικητικής Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων κατά τις απο-

γευματινές ώρες, για το έτος 2019.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 
ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α') «Κώδικας Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρέχονται οδη-
γίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' 
του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α') «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 Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. 
Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α') και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις.

5. Τις αριθμ.3510/17-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΩΚΟΩ6Α-ΛΟ7) 
και 5495/03-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΒ5Ω6Α-ΛΩΙ) αποφάσεις 
Δημάρχου, με θέμα «Τοποθέτηση του προσωπικού στις 
οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ.», όπως ισχύουν.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο στην Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Αγράφων.

7. Την ανάγκη έγκρισης του συνολικού ανώτατου ορί-
ου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, για την 
αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρε-
σιακών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων 
για το έτος 2019.

8. Το γεγονός ότι, για την κάλυψη δαπανών υπερω-
ριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες 
προσωπικού για το οικονομικό έτος 2019 έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις στους ΚΑ των αντίστοιχων υπηρεσιών (10-
6012) στον ψηφισμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το 
οικονομικό έτος 2019 (αριθμ. 1-1/21-01-2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου [ΑΔΑ: 6Λ02Ω6Α-Ζ6Σ]).

9. Το γεγονός ότι, είναι απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
του τακτικού προσωπικού, για την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση αυξημένων λει-
τουργικών αναγκών για το έτος 2019 λόγω: α) αυξημέ-
νων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ με 
το ν.3852/2010, β) μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων 
υπαλλήλων σε συνδυασμό με το γενικότερο περιορισμό 
προσλήψεων, γ) των εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών που καλείται συχνά να αντιμετω-
πίσει ο Δήμος, δ) την ανάγκη τήρησης πρακτικών των 
Συλλογικών Οργάνων, ήτοι, Δημοτικού Συμβουλίου, Οι-
κονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, ζ) την 
ανάγκη της τήρησης του γραφείου Ανταποκριτή του 
ΟΑΕΔ στον Δήμο Αγράφων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία (απογευματινή) 
στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αγράφων και ειδικό-
τερα για την Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία για το 
έτος 2019 και καθορίζουμε ως ανώτατο όριο τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο, ως 
εξής:
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    Αριθμ. απόφ. 60 (6)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

Ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Σύγχρονης Τέ-

χνης Αγρινίου».

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ' στοιχείο 28 ν. 3463/ 

2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 
του ν. 3852/2010.

2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/1976)».

4. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/1966».

5. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.

6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ-
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Φ.Ε.Κ. 1595/Β΄/2004).

7. Την απόφαση ΥΠΟΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994 
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση ανωτέρων σχολών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και Ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων (Φ.Ε.Κ. 123 - τ.Β΄/23-2-1994).

8. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/59821/30-12-1994 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 30 - τ.Β΄/
20-1-1995), με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ωδείου στην Παπαδημητρίου - Κορκο-

ντζέλου Αικατερίνη, με την επωνυμία «Ωδείο Σύγχρονης 
Τέχνης Αγρινίου» το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί της 
οδού Σταΐκου αριθ. 17 - Αγρίνιο.

9. Την αριθ. 106/2013 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου 
με την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια λειτουργίας στην 
Παπαδημητρίου - Ολιβγέρη Ζωή του Θεοδώρου (Φ.Ε.Κ. 
824 - τ.Β΄/9-4-2013).

10. Την αριθ. 1361/11-1-2019 αίτηση, της Παπαδημη-
τρίου - Ολιβγέρη Ζωή του Θεοδώρου με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά, για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουρ-
γίας του Ωδείου, στον Αποστολιώτη Νεκτάριο του Θε-
οδώρου.

11. Την αριθ. 386/2018 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου, 
περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων, αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως 
και λειτουργίας του Ωδείου, με την επωνυμία «Ωδείο 
Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου», το οποίο στεγάζεται σε 
κτίριο επί της οδού Σταΐκου αριθ. 17 - Αγρίνιο, από την 
Παπαδημητρίου - Ολιβγέρη Ζωή του Θεοδώρου στον 
Αποστολιώτη Νεκτάριο του Θεοδώρου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγρίνιο, 30 Ιανουαρίου 2019

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ 
2019

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥ-
ΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙ-
ΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 
ΩΡΩΝ ΑΝΑ 
Υ Π Α Λ Λ Η ΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10-6012.001 3.000,00€

Γραφείο Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου - Πρακτικογρά-

φος - Ανταποκριτής ΟΑΕΔ
3 220

Η ωριαία αμοιβή θα είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α') και η δαπάνη θα βαρύνει τους παραπάνω κωδικούς του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως υπό των καθ' ύλη αρμόδιων Αντιδημάρχων, των Προϊ-
σταμένων των Τμημάτων και για την πρακτικογράφο με βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
αριθμό των ωρών της πρόσθετης απασχόλησης και για το ότι ο αριθμός των ωρών δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα 
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανωτέρου 
αριθμού ωρών ανά υπάλληλο.

Οι αποφάσεις έγκρισης καταβολής αποζημίωσης που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της απόφασης αυτής θα πρέπει 
να διαβιβάζονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας - Προσωπικού το αργότερο μέχρι την 10η εκάστου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κερασοχώρι, 30 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Ι
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   Αριθμ. απόφ. 6 (7)
Καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε Διοικη-
τικό υπάλληλο που εκτελεί χρέη πρακτικογρά-
φου - γραμματέα διοικητικού συμβουλίου με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, για το 
έτος 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 227 και 233 του ν.3463/2006
3. Την υπ΄αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δ.Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” που αφορά 
στην επικύρωση της απόφασης 47/2017 του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών σχετικά με τον ορισμό 
Προέδρου.

4. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.3463/ 
2006.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του ν.3584/ 
2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015).

7. Την υπ΄ αριθμ. 130/2018 απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” 
περί ορισμού γραμματέα - πρακτικογράφου.

8. To γεγονός ότι η δαπάνη συνολικού ύψους 940,80 
€ που θα προκύψει, θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10-6022 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και ΚΑ 10-6052 ερ-
γοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου του προϋπολογισμού του 2019.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μίας (1) 

υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ για την τή-
ρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” 
σε είκοσι (20) ώρες μηνιαίως,με την προβλεπόμενη από 
τον Νόμο αποζημίωση.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του 2019, ΚΑ 10-6022 αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας και ΚΑ 10-6052 εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 18 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ι

(8)
    Επικύρωση απόφαση διοικητή Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας 
για υπερωριακή απασχόληση έτους 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α') «Βελτίωση και Εκσυγ-

χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

2. Του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α') σύμ-
φωνα με τις οποίες «... για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και 
των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-
ας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο 
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.... 
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης του μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβάρυν-
σης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως... ».

Β. Τα σχετικά με:
3. Την υπ' αριθ. 66743/31-12-2018 απόφαση Διοικη-

τή 2ης Υ.Πε. έγκρισης ποσού αποζημίωσης 480 ενερ-
γών εφημέριων Επιστημονικού προσωπικού ύψους 
37.700,00€ για το Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας.

4. Την υπ' αριθ. 66751/31-12-2018 Απόφαση Διοικητή 
2ης Υ.Πε. έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου 134.445 ωρών ύψους 136.500,00 € για το Γ.Ν. - 
Κ.Υ. Ικαρίας.

5. Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι στα όρια των πι-
στώσεων και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 
2019 του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας.

6. Το γεγονός ότι το Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας εφημερεύει όλο 
το μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση 
του προσωπικού κατά τις Αργίες- Εξαιρέσιμες και Νύχτες.

7. Τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρε-
σίες του η οποία προϋπήρχε, οξύνθηκε και έφτασε σε 
κατάσταση οριακή μετά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το εναπομείναντα προ-
σωπικό να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του 
ωραρίου ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες 
προκειμένου οι Υπηρεσίες του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας να είναι 
ασφαλείς και αδιάλειπτες στο μέγιστο βαθμό.

8. Την υπ' αριθ. 21η/ 26-07-2017 (θέμα 5ο) συνεδρίαση 
του Δ.Σ. διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Ο 
Αγ. Παντελεήμων» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας σχετικά με την 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή 
του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας (ΑΔΑ: 6ΗΘΙ46907Ξ-ΨΝΟ)

9. Την εισήγηση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσο-
κομείου, αποφασίζουν: 

Την επικύρωση της απόφασης του Διοικητή Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Ικαρίας με αριθμό 10/15-01-2019 για την υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού, νυχτερινά -εξαιρέσιμα για το 
έτος 2019 και συγκεκριμένα έγκριση για: α) υπερωρια-
κή απασχόληση καθημερινής και αργιών και β) εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες καθημε-
ρινών και εξαιρέσιμων ημερών, συνολικά για 110 εργα-
ζόμενους καθώς και για 134.445,00 ώρες απασχόλησης, 
συνολικού κόστους 174.200,00€ (συνυπολογιζόμενο και 
το κόστος εργασίας του Επιστημονικού προσωπικού), 
ως εξής:
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   Αριθμ. απόφ. 19Ε/28.01.2019 (9)
Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης επιστη-

μονικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, 

νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 

μόνιμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το 

έτος 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16.12.2015).
2. Την αριθ. 3/31029/ΔΕΠ/06.05.2-16 εγκύκλιο του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, "Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν.4354/2015", (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 102, παρ.2, του ν.4461/2017, 
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28.03.2017).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4486/2017, (ΦΕΚ 
115/τ.Α΄/07.08.2017).

5. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28.12.2018 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, 
(ΦΕΚ 6063/τ.Β΄/31.12.2018).

6. Την αριθ. 44/28.01.2019 απόφαση του Διοικητή της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, (ΑΔΑ: ΨΔ4ΥΟΡΕΠ-ΧΚΙ).

7. Το γεγονός ότι τα ποσά που προβλέπονται στην πα-
ραπάνω απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. βρίσκονται 
εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 
στον υπό έγκριση προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, έτους 2019.

8. Το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση και, συνεπώς, απαιτείται παροχή 
νυχτερινής εργασίας και εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, 
καθώς επίσης και υπερωριακής εργασίας, ανάγκη που 
καθίσταται επιτακτικότερη λόγω των σημαντικότατων 
ελλείψεων σε προσωπικό.

9. Την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οι-
κονομικών, αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Εγκρίνει την εφημεριακή Απασχόληση καθημερινών, 
αργιών και εξαιρέσιμων ημερών του Επιστημονικού Προ-
σωπικού (Φαρμακοποιών, Ακτινοφυσικών και Ψυχολό-
γων), συνολικά τριών (3) ατόμων για 360 εφημερίες (ενερ-
γών, μικτού τύπου και ετοιμότητας), με ετήσιο κόστος 
30.000,00 € κατά το έτος 2019, επιμεριζόμενες ως εξής:

• Α' εξάμηνο: 180 εφημερίες με κόστος 15.000,00 € 
(ΚΑΕ 0261 και 0263)

• Β' εξάμηνο: 180 εφημερίες με κόστος 15.000,00 € 
(ΚΑΕ 0261 και 0263)

Β. Εγκρίνει την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΕΣ

Κ.Α.Ε.: 0.261 Κ.Α.Ε.: 0.263 ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 11.500,00 28.880,06 0 28.880,06

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 11.500,00 28.880,07 0 28.880,07

ΣΥΝΟΛΟ 23.000,00

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 55.722,50 0 58.219,93 58.219,93

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 55.722,50 0 58.219,94 58.219,94

ΣΥΝΟΛΟ 111.445.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 134.445,00 57.760,13 116.439,87 174.200,00

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή 
κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά υπάλληλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

Ι
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του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού ΙΔΑΧ και 
ΙΔΟΧ, πλην Ιατρών κάθε κατηγορίας, συνολικά εξήντα 
(60) ατόμων, με 8.000 ώρες απασχόλησης και ετήσιο 
κόστος 25.000,00 €, επιμεριζόμενες ως εξής:

• Α' εξάμηνο: 4.000 ώρες με κόστος 12.500,00 € (ΚΑΕ 
0261). Β' εξάμηνο: 4.000 ώρες με κόστος 12.500,00 € 
(ΚΑΕ 0261)

Γ. Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού 
ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, πλην Ιατρών κάθε κατηγορίας, συνολικά 
Διακοσίων Είκοσι (220) ατόμων, με 82.000 ώρες απασχό-
λησης και ετήσιο κόστος 225.000,00 €, επιμεριζόμενες 
ως εξής:

• Α' εξάμηνο: 41.000 ώρες και κόστος 112.500,00 € (ΚΑΕ 
0263)

• Β' εξάμηνο: 41.000 ώρες και κόστος 112.500,00 € (ΚΑΕ 
0263)

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της πα-
ραπάνω περίπτωσης (ΙΙ), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
ανά εξάμηνο τα όρια που αναφέρονται στην παρ.2 του 
άρθρου 20 του ν.4354/2015. Η εργασία προς συμπλήρω-
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και η εφη-
μεριακή απασχόληση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν 
ανά εξάμηνο τα όρια που αναφέρονται στις παραπάνω 
περιπτώσεις (Ι) και (III).

Η απόφαση, θα ισχύει από 01/01/2019 σύμφωνα με 
την διάταξη του άρθρου 64 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/
τ.Α΄/07.08.2017). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

   Αριθμ. απόφ. 189/14.12.2018 (10)
Έγκριση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 

ωραρίου. (Α' Εξαμήνου) υπαλλήλων του Οργανι-

σμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ιδρυτικό νόμο 2932/2001 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., άρ-

θρο 10 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου» παρ. 
2, εδαφ. (ιθ) «Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και το Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικού.».

2. Τον ν.3429/2005.
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-

γίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΦΕΚ 9550/3-8-2009, Απόφ. 
766/2009 Δ.Σ./ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.),

4. Την απόφ. 95/16-10-2015 περί συγκρότησης του 
Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4384/2016.
7. Την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ-

βούλου επί του θέματος κατά την οποία κατατέθηκε και 
προτάθηκε η έγκριση της υπ'αριθμ. 8831/29-11-2018 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικών και 
Προμηθειών.

8. Το από 14-12-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του ΤΑΙΠΕΔ.

9. Τη συζήτηση επί του θέματος, αποφασίζει:
Την καθιέρωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεω-

τικού ωραρίου (απογευματινή υπερωριακή εργασία) και 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους δεκα-
πέντε (15) υπηρετούντες υπαλλήλους κατά το Α' εξάμηνο 
2019, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ως κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 120 96

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120 96

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 120 96

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 120 96

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 120 96

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 120 96

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 120 96

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 120 96

Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, των ωρών νυχτερινής εργασίας ή 
Κυριακών και των εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται υπερωριακά 
εξαρτάται κάθε φορά από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού, Οικονομικών και Προμηθειών και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
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Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Το εκτιμώμενο ύψος της δαπάνης για το Α' εξάμηνο 2019 ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
    Στην 20686/09-11-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη-

μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5232/τ.Β΄/22.11.2018, στη σελίδα 62337, στον 6o στίχο εκ των άνω τίθεται πίνακας, ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο

 α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ.
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηρια-
κή άσκηση

1 Κοινωνιολογία και πολιτική οικονομία 
της τέχνης ΥΘΚΠΟΤ1 Υποχρεωτικό

(κοινό) 3 - 10

2 Παραδόσεις και παραδείγματα στην 
ιστορία της τέχνης ΥΘΠΠΙΤ1 Υποχρεωτικό 3 - 10

3 Μέθοδοι έρευνας: τέχνη, κοινωνία και 
πολιτική ΥΘΜΕΤΚΠ1 Υποχρεωτικό 3 - 10

Σύνολο 30

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(12)
    Στην 34986/02-07-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 3207/τ.Β΄/06.08.2018, στη σελίδα 40275, στην α΄ στήλη, στον 5o στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
 « …«Υπολογιστική Μηχανική» των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, 

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών… »
στο ορθό:
 « …«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» των Σχολών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πολιτικών Μηχανικών… »

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(13)
      Στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 5949, 

τ.Β'/31.12.2018): Καθορισμός όρων και διαδικασίας προ-επιλογής των ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματο-
δοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στη σελίδα 
70273, στη στήλη Α (αριστερά) στο στίχο 14 (Άρθρο 8: Διαδικασία προ-επιλογής/ αξιολόγησης, Παράγραφος 7) το 
σημείο Δ. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας και κατανομή ρόλων των μελών της ομάδας» με συντελεστή βαρύτητας 
επί της τελικής βαθμολογίας είκοσι τοις εκατό (30%), διορθώνεται το εσφαλμένο «είκοσι» με το ορθό «τριάντα».

(Από το   Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) 
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(14)
     Στην 9711/18-12-2018 απόφαση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 6142/Β'/31-12-2018 στη σελίδα 72463, δι-
ορθώνεται ο εσφαλμένος τίτλος: «Έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης», 
στο ορθό: «Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά 

τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου των 
υπαλλήλων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 
για το έτος 2019». 

(Από το  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)  
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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 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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