
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2 Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας στις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3 Υπαγωγή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πα-
τρών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4 Υπαγωγή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

6 Έγκριση της 57/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων, περί σύστασης 
τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

7 Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας, λειτουργίας κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις απογευματινές 
ή νυχτερινές ώρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
του Δήμου Θάσου για το έτος 2018 για κάλυψη 
αναγκών του Δήμου και για όλες τις ειδικότητες 
προσωπικού που ανήκουν στην συγκεκριμένη 
υπηρεσία και με υποχρέωση αμοιβής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 141967/Ζ1 (1)
Υ  παγωγή Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/
1999 (Α΄ 45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 7085/22-11-2017(ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γρ. Υπουργού 
10773/23-11-2017) έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου (συνεδρίαση Συγκλήτου 29η/26.10.2017 - θέματα 
5.5, 5.6), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των 
Τμημάτων α)Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και 
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος (συνεδριάσεις 
11/04-10-2017 και 7/14-09-2017, αντίστοιχα).

4. Το αριθμ. 36425/Ζ1/02-03-2018 έγγραφο προς την 
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των Τμημάτων στις 
παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθμ. 36428/Ζ1/2-3-2018 έγγραφο προς τo Εθνι-
κό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η διατύ-
πωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 
1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των 
Τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το αριθμ. 6250/3.8.2018 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., σύμ-
φωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 
66η/1.8.2018) διατυπώνει θετική γνώμη για την υπαγωγή 
του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-
στημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος στις 
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθε-
σμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. για την 
πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης στις παραπάνω διατάξεις.

8. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από 
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία 
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

9. Το με αριθμ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, 
με θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων.

10. Την αριθμ. Φ.1/Γ/229/121736/Β1/18-07-2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στα Τμήματα α) Μηχανικών Οικονο-
μίας και Διοίκησης και β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπα-
στου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 
του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

 Αριθμ. 141964/Ζ1 (2)
Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Μακεδονίας στις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τα αριθμ. 3965/23-01-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 25255/Ζ1/
23-01-2018) και 6456/4-7-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 114387/Ζ1/ 
6-7-2018) έγγραφα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας (συνεδριάσεις Συγκλήτου 49η/13-12-2017 και 
63η/22-06-2018), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ιδρύματος (συνεδρίαση 14/22-11-2017).

4. Τα αριθμ. 38024/Ζ1/06-03-2018 και 115842/Ζ1/
10-07-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η 
διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και 
την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθμ. 38025/Ζ1/6-3-2018 έγγραφο προς τo Εθνι-
κό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η διατύ-
πωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 
1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του 
Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το με αριθμ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, 
με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών αποφάσεων».

8. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/212/121728/Β1/18-07-2018 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, 
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από τις δι-
ατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέ-
δου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ.     141890/Ζ1 (3)
Υπαγωγή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλο-

ντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πα-

τρών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
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ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 80/1985/23-01-2018, έγγραφο του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση Συγκλήτου 130η/
18-01-2018), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό-
ρων (συνεδρίαση 252η/18-10-2017).

4. Τα αριθμ. 38036/Ζ1/06-03-2018 και 40925/Ζ1/
12-03-2018 έγγραφα ΥΠΠΕΘ προς την Πρόεδρο της Αρ-
χής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η 
διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και 
την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

5. Τα αριθμ. 38033/Ζ1/06-03-2018 και 40928/Ζ1/
12-03-2018 έγγραφα ΥΠΠΕΘ προς τo Εθνικό Συμβού-
λιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

6. Το αριθμ. 5983/09-07-2018 έγγραφο της Αρχής Δια-
σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο 
της Αρχής (συνεδρίαση 63η 03-07-2018) διατυπώνει θε-
τική γνώμη για την υπαγωγή του Τμήματος Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου 
Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από 
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία 
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. για το 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

8. Το με αριθμ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, 
με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών αποφάσεων».

9. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/211/121673/Β1/18-07-2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλ-
λοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέ-
δου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

   Αριθμ. 141880/Ζ1 (4)
Υπαγωγή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-

νεπιστημίου Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 

46 του ν. 4485/2017. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (Α΄45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 290/11007/02.04.2018 έγγραφο του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση Συγκλήτου 133η/
30.03.2018), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματος (συνεδρίαση 
256η/14.03.2018).

4. Τα αριθμ. 62702/Ζ1/20.04.2018 και 89604/Ζ1/
01.06.2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής Δι-
ασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η δια-
τύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 
και την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

5. Τα αριθμ. 62704/Ζ1/20.04.2018 και 89607/Ζ1/
01.06.2018 έγγραφα προς τo Εθνικό Συμβούλιο Εκ-
παίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με 
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών αποφάσεων».

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/235/121688/Β1/18.07.2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Διοίκησης Επι-
χειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της 
Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήμα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53550 Τεύχος Β’ 4376/02.10.2018

τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2/50503/0004    (5)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ « Δι-

ατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015) « Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.A’/22-4-2005).

3. Το άρθρο 39 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/τ.Α’/
22-10-1998), σύμφωνα με το οποίο το Κέντρο Πληροφο-
ρικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (νυν Γενική 
Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), 
λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ 181/τ.A’/23-11-2017).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, 
με τις οποίες προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που 
υπάγεται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως 
του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μέρους Α’ του ν. 4369/2016 (Α’33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας 
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της αριθμ. 
2/30508/0004/5-5-2015 απόφασης του Υπουργού Οικο-
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότη-
σης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στους Γενικούς 
Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυ-
τούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 785/τ.Β’/5-5-2015), 
όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

8. Το αριθμ. ΓΔΥΠΕ 4005391 ΕΞ 2018/28.6.2018 έγγρα-
φο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο μας γνω-
στοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο, για τους υπαλλήλους της 
ανωτέρω Γενικής Γραμματείας, προκειμένου η Υπηρεσία 
να αντιμετωπίσει το μεγάλο φόρτο εργασίας και ιδίως:

- για τη συνεχή (24 ώρες * 7 ημέρες) και απρόσκοπτη 
λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων TAXISnet 
και ICISnet της Α.Α.Δ.Ε., e-παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ., ΨΥΔΗ-
ΠΕΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών, ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολι-
τικής και ΟΠΣ Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής - ΓΛΚ και ΠΟΘΕΝ 
ΕΣΧΕΣ των Ελεγκτικών Φορέων,

- για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών 
που αφορούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων 
Δημοσίου και της Μισθοδοσίας,

- για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της 
νοθείας στα καύσιμα

- για τη διαχείριση και διασφάλιση της αδιάλειπτης λει-
τουργίας και διαθεσιμότητας των Κεντρικών Υποδομών 
Data Center, GCIoud και των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουρ-
γία τους καθώς και τις συντηρήσεις και βελτιώσεις των 
λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων, ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα 
όλες οι εφαρμογές που υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών,

- για την υλοποίηση νέων έργων Πληροφορικής, χρη-
ματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, στ) για τη λειτουργία 
υπηρεσιών διαδικτύου και τη δημιουργία νέων υπηρε-
σιών, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών 
και των συνεργαζομένων φορέων εκτός Υπουργείου 
Οικονομικών,

- για δράσεις σχετικές με την Ασφάλεια Πληροφοριών,
- για δράσεις σχετικές με την Πιστοποίηση της Ασφά-

λειας των Υποδομών Πληροφορικής εταιριών του ιδιω-
τικού τομέα, στα πλαίσια της απόδοσης της Άδειας Εγκε-
κριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic 
Operator - ΑΕΟ) και της Άδειας Απλουστευμένων Δια-
δικασιών (Simplified Procedures - SP) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

- για δράσεις σχετικές με την πιστοποίηση της Κεντρι-
κής Υποδομής Κυβερνητικού Νέφους (GCIoud) της ΓΓΠΣ 
με το ISO 20000 για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληρο-
φορικής.

9. Το αριθμ. 2/51324/0004/2.7.2018 έγγραφο της Υπη-
ρεσίας.

10. Τις ΔΟΔΑ 0008935 ΕΞ 2018/19.7.2018 και ΔΟΔΑ 
0008924 ΕΞ 2018/19.7.2018 αποφάσεις της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, 
που αφορούν στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών (αριθμ. ανάληψης: 66242/2018 
ΑΔΑ: 6ΡΨΑΗ-Ε9Θ, 66244/2018 ΑΔΑ: 6ΙΓ8Η-ΝΜΜ).
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11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων 
ευρώ (371.000 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-150 και ΚΑΕ0511 
και 0512, οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

1. Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας για τριακόσιους (300) μόνιμους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
οι οποίοι υπηρετούν: α) στη Γενική Διεύθυνση Υποδο-
μών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) στη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, γ) στο Αυτοτελές Τμήμα 
Ασφάλειας, δ) στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προ-
γραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ 
και έως 31.12.2018, και για μέχρι 120 ώρες συνολικά 
ο καθένας.

Β. Για τους διακόσιους (200) υπαλλήλους της ανωτέρω 
Γενικής Γραμματείας, που υπηρετούν σε υπηρεσίες που 
λειτουργούν όλο το 24ωρο εγκρίνουμε επίσης:

- νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι εξήντα 
(60) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση 
της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31.12.2018

- εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 
τριάντα έξι (36) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, από τη 
δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31.12.2018.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στην ανωτέρω 
υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του 
ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνερ-
γείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν, θα γίνει με ευθύνη των Προ-
ϊσταμένων των Διευθύνσεων. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
κοινοποιηθούν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων και στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη των Προϊσταμένων των εν λόγω Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2018

 Με εντολή Υπουργού 
Ο ασκών τα καθήκοντα Προϊσταμένου 
Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ   

 Αριθμ. 62649/22088 (6)
Έγκριση της 57/2018 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού 

Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων, περί σύστασης 

τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 

εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
(ΦΕΚ 274/Α’/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α’/2016) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(ΦΕΚ 24/Α’/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

9. Την 558/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την 
οποία δέχεται την αγωγή και αναγνωρίζει ότι οι 1) Κα-
πουρνιώτη Αγγελική του Θεόδωρου, 2) Ραυτοπούλου 
Αγγελική του Κωνσταντίνου και 3) Σδράλαγκας Σπυρί-
δων του Ιωάννη συνδέονται με το ΝΠΔΔ Βριλησσίων με 
μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, από την αρχική ημεροχρονο-
λογία πρόσληψής τους και υποχρεώνει το εναγόμενο να 
αποδέχεται τις προσηκόντως και νομίμως παρεχόμενες 
υπηρεσίες των εναγόντων.

10. Την 561/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την 
οποία δέχεται την αγωγή και αναγνωρίζει ότι ο Κατσί-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53552 Τεύχος Β’ 4376/02.10.2018

μπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου συνδέεται με το ΝΠΔΔ Βριλησσίων με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την αρχική ημεροχρονολογία πρόσληψής του και υποχρεώνει το εναγόμενο 
να αποδέχεται τις προσηκόντως και νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες του ενάγοντος.

11. Τις από 8-5-2018 και 11-5-2018 γνωμοδοτήσεις δικηγόρου για την παραίτηση ή μη από τα ασκηθέντα ένδικα 
μέσα.

12. Το 7813/11-6-2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων 
μέσων κατά της 561/2018 απόφαση ΜΠΑ.

13. Το 8112/15-6-2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων 
μέσων κατά της 558/2018 απόφαση ΜΠΑ.

14. Την 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου 
Βριλησσίων, περί σύστασης τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

15. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον 
εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δε-
δικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού 
Δήμου Βριλησσίων, περί σύστασης τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

Καπουρνιώτη Αγγελική του Θεόδωρου ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
Ραφτοπούλου Αγγελική του Κωνσταντίνου ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

Σδράλαγκας Σπυρίδων του Ιωάννη ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και 
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
30.000,00 € περίπου, σε βάρος των Κ.Α. 15.6021, 15.6052 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Βριλησσίων, οικονομικού 
έτους 2018, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 60.0000,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπο-
λογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 Αθήνα 23 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. 15529 (7)
Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες και τις απογευματινές ή νυχτερινές ώρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θά-

σου για το έτος 2018 για κάλυψη αναγκών του Δήμου και για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που ανή-

κουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία και με υποχρέωση αμοιβής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-

οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και την αριθμ. 

42203/εγκ.27/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015), καθώς και την αριθμ. 14138/15-05-2017

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) για το διορισμό του Συντονιστή.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 

(ΦΕΚ 235/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 79 του ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α΄/2013).
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5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 3584/2007 
«περί κύρωσης του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» που ορίζεται ότι «Με απόφαση 
του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μετά από 
πρόταση οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί οποτε-
δήποτε α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμο-
γή της πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και 
αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή εφόσον επιβάλλεται 
λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους 
και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και της παρ. 6 
«Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς μπορεί δε 
κατ’ εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μετά από πρό-
ταση οικείων Δημοτικών Συμβουλίων της παραγράφου 
3, μπορεί επίσης να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο 
εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν 
αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος 
και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Και με την ίδια 
διαδικασία μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσω-
πικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις αργίες».

6. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) 
«Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση Περιφερειών, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/ 
2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
107/Α΄/2014).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της αριθμ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27-6-2006) 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται 
οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών να καθορίζουν με 
απόφαση τους τις ώρες εργασίας των ΟΤΑ.

9. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ.2/7093/ 
0022/5-2-2004 «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/ 
2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου που ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

10. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Την αριθμ. 204/2018 απόφαση (ορθή επανάλη-
ψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου που 

αφορά «Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή 
της πενθήμερης εργασίας, λειτουργίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις απογευματινές 
ή νυχτερινές ώρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
Δήμου Θάσου για το έτος 2018 για κάλυψη αναγκών 
του Δήμου και για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που 
ανήκουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία και με υποχρέ-
ωση αμοιβής».

12. Την αριθμ. 9561/10-8-2018 βεβαίωση ύπαρξης 
πιστώσεων του Δήμου Θάσου.

13. Την αριθμ. 9658/13-6-2018 απόφασή μας (ΦΕΚ 2470/
Β΄/2018) με την οποία εγκρίναμε την αριθμ. 109/2018 
όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Θάσου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, λειτουργίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις απογευμα-
τινές ή νυχτερινές ώρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
του Δήμου Θάσου για το έτος 2018 για κάλυψη αναγκών 
του Δήμου και για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που 
ανήκουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία και με υποχρέω-
ση αμοιβής, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μόνιμο Προσωπικό
Έξι (6) άτομα κλάδου ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων
Έξι (6) άτομα κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Έξι (6) άτομα ειδικότητας ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων
Δέκα τέσσερα (14) άτομα ειδικότητας ΥΕ16 εργατών 

καθαριότητας
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη ύψους 10.000,00 € στον Κ.Α. 70.6042 του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ. έτους 2018.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Καβάλα, 31 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
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*02043760210180008*

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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