
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της 54816/Δ1/18865/19-10-2018 
απόφασης «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού εταίρου.

2 Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Δικηγόρων.

3 Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περι-
πτώσεις ρυθμίσεων δανείων.

4 Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 της 
εταιρείας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.”.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον QAISER ANJUM 
του NAZIR AHMID για τελωνειακή παράβαση. 

6 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση καθ’ 
υπερβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασί-
ας καθώς και εργασία με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβομαδιαίας, των υπαλλήλων του 
αυτοτελούς τμήματος δημοτικής αστυνομίας 
του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

7 Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασί-
ας με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου των 
υπαλλήλων του Δήμου Άνδρου για το α’ εξάμηνο 
2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68935/Δ1/23229 (1)

  Συμπλήρωση της 54816/Δ1/18865/19-10-2018 

απόφασης «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανι-

ών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού 

εταίρου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 41 του ν. 4554/2018 (Α’/130) «Ασφα-

λιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις.».

β) Του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’/88).

γ) Του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλο-
γικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/27), 
όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου δεύτερου του ν. 3850/2010 «Κύρωση 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (Α’/84), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 15, παρ. 1 του ν. 4468/2017 «Σύσταση 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευ-
σης» και άλλες διατάξεις.» (Α’/61).

στ) Του άρθρου 17 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
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ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’/74).

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 3996/2011 (Α’/170) «Αναμόρ-
φωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

η) Των άρθρων 1 και 2 του ν. 3144/2003 (Α’/11) «Κοινω-
νικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 
την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».

θ) Του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α’/163) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Του άρθρου 1 του π.δ. 296/1991 (Α’/104) για τη 
διαδικασία Προώθησης της Εφαρμογής των Διεθνών 
Κανόνων.

ια) Του άρθρου 64 του π.δ. 134/2017 (Α’/168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

ιβ) Του π.δ. 63/2005 (Α’/100) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ιγ) Του π.δ. 125/2016 (Α’/210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. πρωτ. 38450/Δ9.9944/29-8-2016 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’/3013)

3. Την αριθμ. πρωτ. 54816/Δ1/18865/19-10-2018 (Β’ 
4860) υπουργική απόφαση «Διεύρυνση συλλογικών ορ-
γάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώ-
ρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού εταίρου».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 54816/Δ1/18865/
19-10-2018 (Β’/4860) υπουργικής απόφασης «Διεύρυνση 
συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως κοινωνικού εταίρου» και τη 
διεύρυνση της εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων 
με την προσθήκη στη σύνθεση των κάτωθι συλλογικών 
οργάνων ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και ενός εκπροσώπου της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:

1. Στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) (άρθρο 21 του ν. 3996/2011).

2. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης (άρθρο 1 του 
ν. 3144/2003).

3. Στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (άρ-
θρο 2 του ν. 3144/2003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αριθμ. οικ. 88412 (2)
    Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Δικηγόρων .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 148 του ν. 4194/2013 «Κώ-

δικας Δικηγόρων» (Α’/208) όπως ισχύει.
2. Τα με αριθ. πρωτ. έγγραφα: α) 3298/7.11.2018, του 

Προέδρου του Αρείου Πάγου και β) 18193/10.12.2018, 
της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλό-
γων Ελλάδος και

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
των Δικηγόρων για διετή θητεία, από 1.1.2019 έως και 
31.12.2020, αποτελούμενο από τους εξής:

1. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, με αναπληρώτριά του την Ειρήνη ΚΑΛΟΥ του 
Ελευθερίου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και αναπλη-
ρώτρια αυτής, σε περίπτωση κωλύματος της, τη Δήμητρα 
ΚΟΚΟΤΙΝΗ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2. Τη Διονυσία ΜΠΙΤΖΟΥΝΗ του Ιωάννη, Αρεοπαγίτη, 
ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυ-
τής σε περίπτωση κωλύματος της, τους Θεόδωρο ΚΑ-
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ του Βασιλείου, Αρεοπαγίτες και

3. Τους: Μαρίνα ΑΘΥΡΟΥ του Νικολάου, δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης, Θεόδωρο ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Γεωργίου, δικηγόρο 
Αθηνών και Στυλιανό ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Πέτρου, δικηγόρο 
Πειραιώς, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπλη-
ρωτές αυτών τους: Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του Φιλίππου, 
Δημήτριο ΜΑΝΩΛΗ του Εμμανουήλ, Αδαμαντία ΜΑΡΓΕ-
ΤΗ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ του Δημητρίου, Θεμιστοκλή ΜΑΜΑΚΟ 
του Σταύρου, Ανδρέα ΜΗΤΣΑΙΝΑ του Χαραλάμπους, δι-
κηγόρους Αθηνών και Ιωάννη ΠΙΤΣΙΩΡΑ του Δημητρίου, 
δικηγόρο Θεσσαλονίκης

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμ-
ματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

Αριθμ. 2/94253/0025 (3)
    Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος 

της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περι-

πτώσεις ρυθμίσεων δανείων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 107 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-

γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (ΕΕ L 176) και την Οδη-
γία 2013/36/ΕΕ (ΕΕ Λ 176), όπως αυτή έχει ενσωματωθεί 
στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4261/2014 (Α’/107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/105/14.06.2018) και ιδίως των 
άρθρων 103 και 101 παρ. 5.

4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β’/2168/09-10-2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη».

5. Την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμι-
σης των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, 
κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειο-
λήπτη.

6. Το με αρ. πρωτ. ΚΜΚΕ 00251/5-9-2018 έγγραφο της 
ΚΕΜΚΕ προς την Υπηρεσία μας.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού με την παρούσα υπουρ-
γική απόφαση, αποφασίζουμε:

Α. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι δανειολήπτες, φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις, δύναται να ρυθμίζουν κατά 
το άρθρο 103 του ν. 4549/2018 δάνεια, που τελούν υπό 
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ν. 2322/1995 και ν. 4549/2018 και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων, 
χωρίς την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμ-
φωνα με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, με γνώμονα την 
αύξηση της πιθανότητας αποπληρωμής του δανείου εκ 
μέρους του δανειολήπτη.

Β. Οι ρυθμίσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο 
δανείων πραγματοποιούνται, χωρίς να επέρχεται αύξηση 
της εγγυητικής του ευθύνης, με τους ακόλουθους όρους 
και προϋποθέσεις:

α) Επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο 
τμήμα του δανείου.

β) Με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυ-
ημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, σε συμφωνία 
με το σχετικό νομικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας 
πιστωτικών ιδρυμάτων και τις παρεχόμενες από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος οδηγίες και κατευθύνσεις (σχετική η 
υπ’ αριθ. 42/2014 ΠΔΤΤΕ).

γ) Με τη ρύθμιση θα επέρχεται στα επιχειρηματικά 
δάνεια, αποδεδειγμένα, αύξηση της καθαρής παρούσας 
αξίας (ΚΠΑ) του δανείου, με την έννοια ότι η καθαρή 
παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά 
τη ρύθμιση του δανείου είναι μεγαλύτερη από την κα-
θαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών, 
σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και 
ρευστοποίησης των υφιστάμενων εξασφαλίσεων του 
δανείου ή θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση (χωρίς 
να συνυπολογίζονται οι αναμενόμενες λόγω κατάπτω-
σης της εγγύησης ροές).

Ο υπολογισμός πραγματοποιείται από τα πιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με κοινό μοντέλο υπολογισμού της 
ΚΠΑ που εφαρμόζουν οριζοντίως.

δ) Το κεφάλαιο που καθορίζεται με τη συμφωνία ρύθ-
μισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγα-
λύτερο του αρχικού κεφαλαίου για το οποίο χορηγή-
θηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
συμφωνίας ρύθμισης.

Οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις, ενοχικές και εμπράγμα-
τες, των υπό ρύθμιση δανείων, συνεχίζουν να ισχύουν 
για τη νέα ρύθμιση αυτών.

ε) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να 
αποτυπώνεται με ακρίβεια η έναρξη και η λήξη εφαρ-
μογής της ρύθμισης, τα οικονομικά στοιχεία (κεφάλαιο, 
τοκοχρεολύσια, ανεξόφλητα υπόλοιπα, κ.λπ.), η εξέλιξη 
της σύμβασης (δοσολόγιο κ.λπ.), η ρητή συνομολόγηση 
των ανωτέρω εκ μέρους των συμβαλλομένων και η πα-
ραίτησή τους από ενστάσεις.

στ) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να 
αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξο-
φλήσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα 
αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του 
εγγυημένου κεφαλαίου του ρυθμισμένου δανείου. Το Ελ-
ληνικό Δημόσιο εξετάζει τα αιτήματα κατάπτωσης βάσει 
των δικαιολογητικών που ορίζονται στην εκάστοτε υπουρ-
γική απόφαση διαδικασίας βεβαίωσης και των ειδικών 
όρων των υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, 
βάση των οποίων συνήφθησαν τα ρυθμισμένα δάνεια. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα με το αίτημα κατάπτωσης θα συ-
νυποβάλλουν, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
αιτιολογημένη αναφορά του τύπου και του υπολογισμού 
της ΚΠΑ, καθώς επίσης και της πιστοληπτικής ικανότητας 
του δανειολήπτη, όπου απαιτείται, κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης οφειλών.

ζ) Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν 
πλήρη φάκελο για κάθε δανειολήπτη με τον οποίο κα-
ταρτίζουν συμφωνία ρύθμισης και να παρέχουν αφε-
νός ενημέρωση του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου στο 
πλαίσιο της τρίμηνης ηλεκτρονικής αναφοράς που απο-
στέλλουν και αφετέρου οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου, όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των όρων της 
παρούσας απόφασης.

Γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα ως άνω 
ρυθμισμένα δάνεια, ακολουθεί τις απαιτήσεις υπέρ των 
οποίων χορηγήθηκαν, όπως αυτές ρυθμίζονται με τη 
συμφωνία ρύθμισης. Σε περίπτωση που περιορισθεί 
ή πλήρως εξαλειφθεί η κύρια οφειλή, ως αποτέλεσμα 
ρύθμισης μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτή, 
περιορίζεται η εξαλείφεται, αντίστοιχα, και η εγγυητική 
ευθύνη του Δημοσίου.

Κάθε ρύθμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω λειτουργεί 
και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για 
τις σχετικές οφειλές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης καταβάλλεται από 
τον δανειολήπτη επιχείρηση προμήθεια ασφαλείας σύμ-
φωνα με το άρθρο 93 του ν. 4549/2018.

Στην περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ρύθμισης 
από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο 
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για την καταβολή του εγγυημένου ποσού του ανεξό-
φλητου κεφαλαίου, όπως αυτό ορίσθηκε στην εν λόγω 
συμφωνία ρύθμισης.

Δ. Στις διατάξεις της παρούσας εντάσσονται και οι οφει-
λές για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ζητήσει την 
κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Στην 
περίπτωση αυτή τα πιστωτικά ιδρύματα θα ενημερώνουν 
εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση (Διεύθυνση Κρατικών 
Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) προκειμένου να δια-
κοπεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος κατάπτωσης 
και να επιστραφούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται με 
την παρούσα δεν αίρει τους λόγους ελευθέρωσης του 
Δημοσίου από την εγγυητική του ευθύνη κατά τις κεί-
μενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο   Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 77319/4356 (4)
    Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 της 

εταιρείας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ Α.Ε.”. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 674/1970 (Α’/192) «Περί ιδρύσεως Οργανι-

σμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος»,
β) του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες ΟΣΕ» του ν. 3891/2010 

(Α’/188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του 
ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον 
σιδηροδρομικό τομέα»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98),

δ) των άρθρων 6, 7 και 10 του ν. 3429/2005 (Α’/314) 
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

ε) των άρθρων 24, 45, 46 και 77 του ν. 4270/2014 (Α’/143) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 (Α’/105) «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022»,

ζ) του π.δ. 123/2017 (Α’/151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει σήμερα,

η) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’/208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και

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

2. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. αποφάσεις:
α) 2/14400/ΔΠΓΚ/17-2-2016 (Β’ 476) του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Επιχει-
ρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του 
ν. 3429/2005»,

β) 73973/3640/3-1-2018 (Β’ 8) κοινή υπουργική από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών “Έγκριση του προ-
ϋπολογισμού έτους 2018, του εποπτευόμενου φορέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»”.

3. Το αριθμ. 9016027/9-10-2018 έγγραφο της εταιρείας 
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” και την 
αριθμ. 5721/3-10-2018 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου για την έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 
2019 - 2022 του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

4. Την από 11-10-2018 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη, ποσού ύψους 
σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00 €), 
για τα οικονομικά έτη 2018 έως και 2022, η οποία θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικό Φορέα 
39-110 και Κ.Α.Ε. 2584 «Επιχορηγήσεις σε Σιδηροδρομι-
κούς Οργανισμούς», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας 
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” για τα 
έτη 2019 - 2022, με έτος βάσης το οικονομικό έτος 2018, 
όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ. 9016027/9-10-2018 
έγγραφο της εταιρείας, συνοδευόμενο από την αριθμ. 
5721/3-10-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβου-
λίου και βρίσκεται στα αρχεία της Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

2. Εντέλλεται η διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του επιχειρησιακού 
σχεδίου, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συμφωνηθεί 
στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον QAISER ANJUM 

του NAZIR AHMID για τελωνειακή παράβαση.  

 Με την υπ’ αριθ. 543/2015 Καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Θεσ/
νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του ίδιου ως άνω 
νόμου, καταλογίσθηκε στον QAISER ANJUM του NAZIR 
AHMID, κατόχου του υπ’ αριθμ. 534805 Δελτίου Αιτήσα-
ντος Ασύλου Αλλοδαπού από Δ. αλλοδαπών Θεσ/νίκης, 
κατοίκου Θεσ/νίκης επί της οδού Μπενιζέλου 5, πλέον 
αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1507/18/775745/19-04-2018 Βεβαί-
ωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλα-
πλό τέλους ύψους δέκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα 
δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (10.472,61 ευρώ) για 
τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ 
του ν. 2960/2001. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιων του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου εντός 30 ημερών από την Δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 662 (6)
    Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση καθ’ υπερβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας καθώς και 

εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες 

ή κατά τις κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς 

συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβομαδιαίας, των 

υπαλλήλων του αυτοτελούς τμήματος δημοτικής 

αστυνομίας του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

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

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ143/Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α’) με τίτλο 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί-
σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 2 
στην οποία προβλέπεται ότι «Το προσωπικό της Δημο-
τικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και 
εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρε-
σιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 
Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο 
το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη 
εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε 

τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανά-
γκες της υπηρεσίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του ν. 4325/2015 
(Α’/47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (ΦΕΚ 
1695/Β’/26-07-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την 
οποία καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρη-
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/16 12 2015): «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Την αρ. πρωτ. Υπ. Οικ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρέχο-
νται οδηγίες επί του Κεφαλαίου Β’ «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ. Α του ν. 3429/2005 (Α’/314) και άλλες μισθολο-
γικές διατάξεις του ν. 4354/2015.

8. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 8924/3472/9-2-2016 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γεν. Δ/νση Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και Νομικών Προσώπων στο οποίο αναφέρεται 
ότι «το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας Δημοτικής 
αστυνομίας καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ν. 3731/2008, και δεν απαιτείται η έκδοση απόφα-
σης της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 3584/2007».

9. Το γεγονός ότι το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυ-
νομίας του Δήμου μας στελεχώνεται από μόνο 4 Δημοτι-
κούς Αστυνομικούς καθώς και ότι έχουν υποβληθεί δύο 
αιτήσεις για μετάταξη Δημοτικών Αστυνομικών στην 
υπηρεσία μας, καλείται να λειτουργήσει βάσει νόμου 
(όλες τις ημέρες τις εβδομάδος επί εικοσιτετραώρου βά-
σεως, αστυνομεύει δύο πόλεις με μεγάλη έκταση που ο 
πληθυσμός τους υπερδιπλασιάζεται κατά τα σαββατο-
κύριακα και τους θερινούς μήνες λόγω μεγάλου αριθμού 
παραθεριστών και επισκεπτών, υπάγονται στη χωρική 
του αρμοδιότητα πλήθος καταστημάτων καθώς και με-
γάλα εμπορικά κέντρα και τέλος συμμετέχει στα σχέδια 
Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε εργασία με αποζημίωση καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας καθώς και εργα-
σία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, των υπαλλήλων του 
Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, για την 
αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα από την 
δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2019. Οι ώρες 
της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 
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δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων 
μέσα στο έτος, ως εξής:

α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.

β. Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλή-
λους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει 
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για 
τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την υπερωριακή 
απασχόληση θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2019 με Κ.Α. 50-6012.001 για τον οποίο έχει 
προβλεφθεί πίστωση 15.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σπάτα, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 844 (7)
    Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλή-

λων του Δήμου Άνδρου για το α’ εξάμηνο 2019. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – αποζημίωση 

προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015).

3)Την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών: «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α’).

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου (ΦΕΚ 2127/Β’/22-10-2015).
5) Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών, της Δ/νσης Οικονομικών, της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτών, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληρο-
φορικής και Διαφάνειας, του Δήμου Άνδρου, καθώς πλήθος από τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, υλοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες:

α) Λόγω της φύσεως τους (π.χ. απογευματινές συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, έκτακτες συσκέψεις, σύνταξη 
προϋπολογισμού, απολογισμού, κ.λπ.).

β) Λόγω επειγουσών υπηρεσιακών εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης 
παρεπιδημούντων (π.χ. επισκευές βλαβών σε δίκτυα, αποκομιδή απορριμμάτων κ.α.).

γ) Λόγω του φόρτου εργασίας και της έλλειψης προσωπικού που προκύπτουν από το γεγονός ότι το μέγιστο 
μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να ασκηθούν με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο είναι μειωμένο 
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη λόγω συνταξιοδοτήσεων πεπειραμένων υπαλλήλων και εξαιτίας της αναστολής 
– απαγόρευσης προσλήψεων με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής καθημερι-
νής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων οι υπηρεσιακές 
δομές καλύπτονται από έναν μόνο υπάλληλο χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, ενώ αρμοδιότητες δύο τμημάτων 
καλύπτονται από έναν υπάλληλο.

δ) Για την αντιμετώπιση αυξημένης εργασίας λόγω συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου, αλλά 
και για τη διευθέτηση εργασιών που δεν είναι δυνατόν να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των υπηρεσιών, λόγω της 
εξυπηρέτησης του κοινού.

ε) Για την άσκηση από τρεις υπαλλήλους καθηκόντων ληξιάρχου.
6) Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου.
7)Το προϋπολογισμό του Δήμου Άνδρου, για το οικονομικό έτος 2019, στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη για 

υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, στους Κ.Α 10.6012.0001, Κ.Α. 10.6051.0001, K.A. 
10.6051.0002, K.A. 10.6051.0006, K.A. 10.6052.0001, K.A. 10.6051.0003, K.A. 15.6012.0001, K.A. 15.6051.0004 K.A. 
15.6051.0005, 20.6012.0001 20.6051.0001, Κ.Α. 20.6051.0002 K.A. 20.6052.0001, Κ.Α 25.6012.0001, Κ.Α. 25.6051.0001, 
Κ.Α. 25.6051.0002, 25.6052.0001, Κ.Α. 30.6012.0001, Κ.Α. 30.6051.0002, Κ.Α. 30.6051.0003.

8) Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου Άνδρου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε και κατανέμουμε την υπερωριακή απασχόληση των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Άνδρου, για 

το Α΄ εξάμηνο του 2019 με την προβλεπόμενη αποζημίωση του ν. 4354/2015 για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μας, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης ως εξής:
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α. Για το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία
μέχρι την 22:00 ώρα

1 ΠΕ 4 360
2 ΔΕ 7 660

ΣΥΝΟΛΟ 11 1020

β. Για το προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία
μέχρι την 22:00 ώρα

1 ΠΕ 2 120
2 ΤΕ 1 60
3 ΔΕ 4 300

ΣΥΝΟΛΟ 7 480

γ. Για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος:

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων
κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία
μέχρι την 22:00 ώρα

1 ΤΕ 2 180
2 ΔΕ 6 540
3 ΥΕ 7 600

ΣΥΝΟΛΟ 15 1320

δ. Για το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία
μέχρι την 22:00 ώρα

1 ΤΕ 1 60
ΣΥΝΟΛΟ 1 60

ε. Για το προσωπικό του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία
μέχρι την 22:00 ώρα

1 ΔΕ 1 60
ΣΥΝΟΛΟ 1 60

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζονται οι 
προϊστάμενοι των Τμημάτων και των Δ/νσεων του Δήμου Άνδρου, καθώς και ο Δήμαρχος, οι οποίοι θα βεβαιώνουν 
ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση των προϊσταμένων των Δ/νσεων του Δήμου Άνδρου, 
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής εργασίας.

Οι παραπάνω υπάλληλοι θα εργαστούν υπερωριακά, μόνο εφόσον οι ανάγκες των Διευθύνσεων και υπηρεσιών του 
Δήμου το απαιτήσουν κατά περίπτωση, όπως επίσης και για την συμπλήρωση βαρδιών λόγω ελλιπούς προσωπικού.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, ως εξής: Για απο-
γευματινή υπερωριακή εργασία, έως 120 ώρες ανά υπάλληλο.

Με την απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης και σε συνδυασμό με την κατανομή της προκα-
λείται δαπάνη συνολικού ύψους 20.500,00€ για το Α΄ εξάμηνο του 2019, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2019 στους Κ.Α 10.6012.0001, Κ.Α. 10.6051.0001, K.A. 10.6051.0002, K.A. 10.6051.0006, K.A. 
10.6052.0001, K.A. 10.6051.0003, K.A. 15.6012.0001, K.A. 15.6051.0004 K.A. 15.6051.0005, 20.6012.0001 20.6051.0001, 
Κ.Α. 20.6051.0002 K.A. 20.6052.0001, Κ.Α 25.6012.0001, Κ.Α. 25.6051.0001, Κ.Α. 25.6051.0002, 25.6052.0001, Κ.Α. 
30.6012.0001, Κ.Α. 30.6051.0002, Κ.Α. 30.6051.0003.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άνδρος, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ  
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*02059603112180008*

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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