
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Καλαβρύτων. 

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξι-
άρχου και Πρακτικογράφου Δήμου Σύμης για το 
έτος 2019.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες στο προσωπικό του Δήμου Χαλκηδόνος, 
για το έτος 2019, προς αντιμετώπιση εποχικών, 
εκτάκτων κι επειγουσών αναγκών.

5 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6 Συμπλήρωση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνής 
Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» 
των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Β΄ 3528/21.08.2018).

7 Έγκριση Εφημεριών Ετοιμότητας Κεντρικών Συ-
ντονιστών Μεταμοσχεύσεων για το β΄ εξάμηνο 
2018 και για το έτος 2019 –Έγκριση υπερωριακής 
απογευματινής εργασίας για τους διοικητικούς 
υπαλλήλους ΕΟΜ για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9523 (1)
  Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/ 

τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 
της παρ.δ του άρθρου 2 (Μέρους Β΄) του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, σύμφωνα με τις 
οποίες ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων δεν επιτρέ-
πεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/23-12-2010 (ΦΕΚ 235/ 
τ.  Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/
26-05-2017) (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) υπουργική από-
φαση περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

8. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/07-06-
2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης περί Ανάθεσης άσκησης αρ-
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συ-
ντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
9. Το αριθμ. 634070(4381)/11-12-2018 έγγραφο της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας-Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορά στο αίτημα για τον καθορισμό 
του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνη-
σης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για το 
έτος 2019, αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας - Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για το έτος 2019 ως εξής:

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ

1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 19 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 30
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 5 60
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 1 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 30
ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 60

2 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 36
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 36
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 36
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 36
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 36

3 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 30
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 15
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7 60
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 30
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 10

4 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 20
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 8 20

5 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
- ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 40
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 12 30
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 30
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 40
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 15
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 30
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 25
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 60
ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 15
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 5

6 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 60
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 60
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 60
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 60
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7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 40

8 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 60

9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 60
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 60

10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 30
11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 60

12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 30
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25

Β) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, 
κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατ’ έτος.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019, της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας ύψους 70.000,00 ευρώ στους ΚΑΕ 0719, 0721, 0722.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 17 Δεκεμβρίου 2018 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 436 (2)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Δήμου Καλαβρύτων.  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. 
4. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 

που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας Ληξιαρχείου πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύτων, Αροανί-
ας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού για 
την τήρηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καλαβρύτων πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

8. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας ανταποκριτή ΟΑΕΔ, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύ-
των, Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλα-
βρύτων.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, κατά το Α' εξάμηνο του έτους 2019, θα 
ανέλθει στο ποσό των 3.400,00 ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως:

- ΚΑΕ 10-6012: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 2.300,00 
ευρώ

- ΚΑΕ 10-6022:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ «Αποζημίωση υπε-
ρωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυ-
κτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 1.100,00 
ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις των ΚΑ 10-6012 και 10-6022 του Προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων του Δήμου (τεσσάρων (4) για την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, ενός (1) για την τήρηση των Πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου και ενός (1) ανταποκριτή ΟΑΕΔ), 
για εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το Α΄εξά-
μηνο του έτους 2019, με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευομένων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλάβρυτα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ
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    Αριθμ. 214 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξι-

άρχου και Πρακτικογράφου Δήμου Σύμης για 

το έτος 2019.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινο-
τικών υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

4. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 «Παρο-
χή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ 
του ν. 4354/2015» «Μισθολογικές ρυθμίσεις υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.  Α΄ του 
ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

6. Την αριθμ. 64885/8-9-2014 απόφ. του Γεν. Γραμμα-
τέα Αποκ. Δ/σης Αιγαίου περί ανάθεσης καθηκόντων 
Ληξιάρχου Δήμου Σύμης, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2535/23-09-2014 τ. Β΄.

7. Την αριθμ. 213/2018 απόφαση Δημάρχου Σύμης 
περί ανάθεσης καθηκόντων τήρησης και σύνταξης των 
πρακτικών του Δημ. Συμβουλίου Σύμης σε δημοτικό 
υπάλληλο για το έτος 2019.

8. Την ανάγκη να εργαστούν οι Ληξίαρχος και Πρα-
κτικογράφος του Δημ. Συμβουλίου Σύμης πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για την κάλυψη υπη-
ρεσιακών αναγκών για το έτος 2019, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για την Ληξίαρχο και την Πρακτικογρά-
φο του Δημ. συμβουλίου, για το έτος 2019 την υπερωρι-
ακή εργασία έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλλη-
λο πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας με την 
προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση.

Η απαιτούμενη δαπάνη για την αποζημίωση πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, απασχόληση του 
ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες 
προβλεπόμενες πιστώσεις του Προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2019 του Δήμου και για μεν την ληξίαρχο 
ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € και θα καλυφθεί από 
τους ΚΑ 10-6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασί-
ας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ληξιάρχου» και ΚΑ 10-6051 
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δη-
μοσίου Δικαίου», για δε την Πρακτικογράφο ανέρχε-
ται στο ποσό των 1.000,00 € και θα καλυφθεί από τους 
ΚΑ 10-6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές Πρακτικογράφου» και ΚΑ 10-6052 
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αο-
ρίστου χρόνου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σύμη, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 

Ι

    Αριθμ. αποφ. 514 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες στο προσωπικό του Δήμου Χαλκηδόνος, 

για το έτος 2019, προς αντιμετώπιση εποχικών, 

εκτάκτων κι επειγουσών αναγκών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθμ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Χαλκηδόνος για την καθιέρωση ωραρίου λει-
τουργίας σε 24ωρη βάση για όλες τις ημέρες του μήνα, 
καθώς και τις Κυριακές και αργίες, για τις υπηρεσίες Κα-
θαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Νεκροταφείων, Κήπων 
και Πρασίνου, η οποία εγκρίθηκε με την 29905/2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Φ.Ε.Κ. 1644/Γ΄/
09-06-2016).

5. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη υπερωριακής απα-
σχόλησης του προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών 
που προκύπτουν:

Α. Από τον καθαρισμό και την περισυλλογή των απορ-
ριμμάτων των λαϊκών αγορών του Δήμου, την διευθέ-
τηση και την καθαριότητα των χώρων θρησκευτικών 
και εμπορικών πανηγύρεων καθώς και των χώρων των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Β. Από τη συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου και των πλατειών του Δήμου(πότισμα, κλά-
δευμα, κούρεμα) και από τη συντήρηση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

Γ. Από την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προ-
κύπτουν ξαφνικά και απρόβλεπτα και τα οποία πρέπει 
να αντιμετωπισθούν άμεσα, όπως καθαρισμός του οδι-
κού δικτύου από χιονόπτωση, αντιμετώπιση έντονων 
πλημμυρικών φαινομένων, αποκατάσταση αγροτικού 
οδικού δικτύου, κόψιμο και απομάκρυνση επικίνδυνων 
δέντρων, κ.λπ.

6. Την 17749/19-12-2018 Βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, με την οποία Βεβαιώνεται ότι στον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2019, έχει 
προβλεφθεί πίστωση ύψους 12.871,00 € για την κάλυ-
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ψη της δαπάνης υπερωριακής αποζημίωσης δέκα (10) 
υπαλλήλων του Δήμου. Η εν λόγω πίστωση αναλύεται 
όπως παρακάτω:

1. Στον ΚΑ εξόδων 20.6012 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει 
προβλεφθεί πίστωση 1.610,40 €.

2. Στον ΚΑ εξόδων 20.6051 με τίτλο «Εργοδοτικές ει-
σφορές μόνιμου προσωπικού» έχει προβλεφθεί πίστωση 
400,00 €.

3. Στον ΚΑ εξόδων 30.6012 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες» έχει προβλεφθεί 
πίστωση 2.409,60 €

4. Στον ΚΑ εξόδων 30.6051 με τίτλο «Εργοδοτικές ει-
σφορές μόνιμου προσωπικού» έχει προβλεφθεί πίστωση 
558,24 €.

5. Στον ΚΑ εξόδων 35.6012 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες» έχει προβλεφθεί 
πίστωση 1.075,20 €.

6. Στον ΚΑ εξόδων 35.6051 με τίτλο «Εργοδοτικές ει-
σφορές μόνιμου προσωπικού» έχει προβλεφθεί πίστωση 
280,08 €.

7. Στον ΚΑ εξόδων 15.6022 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει 
προβλεφθεί πίστωση 1.881,60 €.

8. Στον ΚΑ εξόδων 15.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές ει-
σφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» έχει 
προβλεφθεί πίστωση 471,60 €.

9. Στον ΚΑ εξόδων 30.6022 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει 
προβλεφθεί πίστωση 1.675,20 €.

10. Στον ΚΑ εξόδων 30.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» 
έχει προβλεφθεί πίστωση 420,00 €.

11. Στον ΚΑ εξόδων 35.6022 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει 
προβλεφθεί πίστωση 1.670,40 €.

12. Στον ΚΑ εξόδων 35.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» 
έχει προβλεφθεί πίστωση 418,68 €, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε:
Α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία καθώς και ερ-

γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το 
έτος 2019, για οκτώ (8) συνολικά υπαλλήλους του Τμή-
ματος «Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 
Πρασίνου» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, και

Β. Απογευματινή υπερωριακή εργασία για το έτος 2019 
για έναν (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδεί-
ας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Η υπερωριακή ή απογευματινή απασχόληση δεν θα 
υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για 

κάθε υπάλληλο και η απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις ενενήντα έξι 
(96) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

Τα παραπάνω αναφερόμενα ανώτατα όρια απασχό-
λησης θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον το επιβάλ-
λουν οι ανάγκες της υπηρεσίας και θα βεβαιώνονται κάθε 
φορά από τους αρμόδιους προϊσταμένους των Τμημά-
των και του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η βεβαίωση για τον υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς θα 
χορηγείται από το Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κουφάλια, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

Ι 

   Αριθμ. πράξης 3810 (5)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3.  Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 4 ν. 4452/2017.
5. Την αριθμ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση 

μετάταξης του Κ. Κεραμάρη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 993/
9-10-2017 τ. Γ΄).

6. Την από 25-9-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Παθολογίας.

7. Την από 3-10-2018 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής.

8. Το αριθμ. 1819004826/10-10-2018 έγγραφο της 
Ιατρικής Σχολής.

9. Την από 28-8-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Κωνσταντίνου Κερα-
μάρη του Ευριπίδη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Κυτ-
ταρική Βιολογία στην Αιματολογία».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 9042 (6)
Συμπλήρωση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνής 

Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» 

των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονο-

μικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογί-

ας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-

κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

(Β΄ 3528/21.08.2018).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 5η/11-12-2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114), «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 45 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνής Ναυτιλία, Χρημα-
τοοικονομική και Διοίκηση» των Τμημάτων Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ 3528/21.08.2018).

3. Την απόφαση της 4ης/23.10.2018 συνεδρίασης της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοί-
κηση», αποφασίζει:

Συμπληρώνει το παράρτημα 1 «Περιεχόμενο Μαθημά-
των - Ελάχιστες Διδακτικές Ώρες» του Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνής 
Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» των Τμη-
μάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Β' 3528/21.08.2018) με το περιεχόμενου του προπαρα-
σκευαστικού μαθήματος «Εισαγωγή στη Χρηματοοικο-
νομική - Introduction to Finance» ως ακολούθως:

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική - Introduction to 
Finance:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοι-
τητές τη βασική επιστημονική γνώση στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μα-
θήματος αναλύονται τα ακόλουθα θέματα: Η έννοια της 
χρηματοοικονομικής, το χρηματοπιστωτικό σύστημα - οι 
αγορές του και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η χρη-
ματοοικονομική των επιχειρήσεων, η κατανομή των πό-
ρων σε σχέση με τον χρόνο, η σημασία του κινδύνου στη 
λήψη αποφάσεων και η διαφοροποίηση - αντιστάθμισή 

του, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρή-
σεων, η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, η αποτίμηση 
μετοχών και η αποτίμηση ομολογιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6585  (7)
Έγκριση Εφημεριών Ετοιμότητας Κεντρικών Συ-

ντονιστών Μεταμοσχεύσεων για το β΄ εξάμηνο 

2018 και για το έτος 2019 –Έγκριση υπερωρια-

κής απογευματινής εργασίας για τους διοικητι-

κούς υπαλλήλους ΕΟΜ για το έτος 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ OPΓΑΝΙΣΜΟΥ 
MEΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 1) Την παρ. 3 του αρ. 18 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/
Α΄/27-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του 
αρ. 43 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014), σύμφω-
να με την οποία καθορίζονται τα προσόντα των Συντο-
νιστών Μεταμοσχεύσεων.

2) Την παρ. 7 του αρ. 27 του ν. 3984/2011, σύμφωνα με 
την οποία «Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εθvικού  
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, οι Συντονιστές Μεταμο-
σχεύσεων βρίσκονται σε ετοιμότητα επί 24ώρου και 365 
ημέρες το χρόνο».

3) Την παρ. 2 του αρ. 50 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/
Α΄/28-3-2017) σύμφωνα με την οποία «Στους αναφε-
ρόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011 
(ΦΕΚ Α’ 150) Κεντρικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσε-
ων του Εθvικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (E.Ο.M.) 
που για την εκπλήρωση του σκοπού του, βρίσκονται σε 
ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου και τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365) ημέρες το χρόνο, καταβάλλεται εφημερία 
ετοιμότητας, κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 42 του ν. 4368/2016».

4) Την παρ. 3 του αρ. 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21/
21-2-2016) σύμφωνα με την οποία «Εφημερίες μικτού τύ-
που και εφημερίες ετοιμότητας μπορεί να πραγματοποιεί 
και το λοιπό, πλην των ιατρών, επιστημονικό προσωπικό 
των νοσοκομείων. Η αμοιβή καθορίζεται αντιστοίχως 
στο 70 και 40 της ενεργού εφημερίας».

5) Την παρ. 2 του αρ. 102 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/
Α΄/28-3-2017) σύμφωνα με την οποία «Η ωριαία απο-
ζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται 
ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών 
ίση με το εξήντα τοις εκατό (60) του ωρoμισθίoυ, β) για 
εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75) του ωρoμισθίoυ».
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6) Την παρ. (β) του άρθρου 2 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 
172/Α΄/16-11-2017) σύμφωνα με την οποία «Εφημερία 
είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου χρονική περίοδος 
κατά την οποία ο ιατρός έχει την υποχρέωση να αvτα-
ποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως 
ενεργή εφημερία λογίζεται η χρονική περίοδος κατά 
την οποία ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας και 
παρέχει ή είναι διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες 
του, εφόσον παραστεί ανάγκη. Ως εφημερία ετοιμότητας 
λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός 
βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και είναι έτοιμος 
να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί. Μικτή 
εφημερία είναι η εφημερία που αποτελείται από ενεργή 
εφημερία και εφημερία ετοιμότητας».

7) Tο άρθρο 12 του ν.4316/2014 και την τροποποίησή 
του με το άρθρο 64 του ν.4486/2017 και το άρθρο 20 
του ν. 4354/2015.

8) Την απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. στη συνεδρίαση της 
28/6/2017, για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας 
του εφημεριακού καθεστώτος των Κεντρικών Συντονι-
στών Μεταμοσχεύσεων.

9) Την απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. στη συνεδρίαση της 
20/12/2018, για την έγκριση του κόστους των εφημέρι-
ών από την 1/06/2018 έως και την 31/12/2018 καθώς 
και για την έγκριση των εφημεριών και υπερωριών για 
το έτος 2019, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών ανα-
γκών και της 24ωρης λειτουργίας του Οργανισμού βά-
σει των διατάξεων των παρ. 3 και 7 του άρθρου 27του 
ν.3984/2011(ΦΕΚ Α΄ 150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την παρ.6 του άρθρου 43 του ν.4272/14(ΦΕΚ Α΄145).

10) Το γεγονός ότι τα προς καταβολή ποσά έχουν προ-
βλεφθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Μ. για το έτος 2018-2019 (ΚΑΕ 2549), αποφασίζουμε : 

 1. Tην έγκριση των εφημεριών ετοιμότητας των Κε-
ντρικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ για 
το β΄ εξάμηνο του 2018, συνολικής δαπάνης με τις ανα-
λογούσες εργοδοτικές εισφορές ύψους 12.602,07 ευρώ 
αντίστοιχα σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ 1/06/2018 ΕΩΣ 31-12-2018 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 37 
ΧΑΣlΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 36 
ΜΠΟΧΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 34 
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 37 
ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 36 
ΝIΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 34

2. Την έγκριση   εφημεριών ετοιμότητας (ON CALL) των 
Κεντρικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ για 
το έτος 2019  επτά (7)  υπαλλήλων, συνολικής δαπάνης 
με τις  αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές του ποσού 
των 29.974,27 ευρώ.

3. Την έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης (6) έξι υπαλλήλων του ΕΟΜ για το έτος 2019,συ-
νολικής δαπάνης ποσού  των 12.856,23 ευρώ με τις ανα-
λογούσες εργοδοτικές εισφορές και μέχρι 120 ώρες ανά 
εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ     
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*02061303112180008*

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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