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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Τροποποίηση της 469/138474/22-12-2017 απόφασης (Β’ 4639): Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών
ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ισχυρών
βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου
2014 έως 6 Απριλίου 2015.
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 1431/19-2-2019
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 870/Β’/13-3-2019)
περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου, όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την 3557/27-3-2019
όμοια (ΦΕΚ 1258/Β/12-4-2019).
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού δακοκτονίας έτους 2019 της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

4

Τροποποίηση της 101366/29.11.2018 απόφασης
του Δημάρχου Βόλου και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές
ώρες και για το προσωπικό που υπηρετεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στη διάρκεια του
έτους 2019.

5

Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Αρ. Φύλλου 1879

8

Διόρθωση σφάλματος στην 5383/19-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3611/Β΄/
24-8-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65/69272
(1)
Τροποποίηση της 469/138474/22-12-2017 απόφασης (Β' 4639): Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών
της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω
ισχυρών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014 έως 6 Απριλίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α' 320), όπως
το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 Τροποποίηση
και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» και άλλες
διατάξεις (Α' 199).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α' 113).
γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ.
1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α' 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου
39 του ν. 4061/2012 (Α' 66).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α' 143).
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ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
στ) Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α' 145).
η) Της 619/146296/29-12-2016 (Β' 4562) απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε
με την 414/128412/29-11-2017 απόφαση (Β' 4288) και
ισχύει.
2. Την Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χιουλαράκη» (Β' 2168).
3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και
τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για
την περίοδο 2014 - 2020 (2014/C 204/01).
4. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων.
5. Την 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 απόφαση του
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού
34.000.000 για τα έτη 2017 και 2018 (2017: 16.000.000 €
και 2018: 18.000.000 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ
2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ
ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ.
6. Την 2/61341/ΔΠΓΚ/5-9-2017 απόφαση του Αν.
Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000.000
για τα έτη 2019 και 2020 (2019: 16.000.000 € και 2020:
16.000.000 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ.
29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ Ψ34Η-Δ4Ρ.
7. Το αριθμ. ..... έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.
8. Το αριθ. έγγραφο της ΚΕΜΚΕ - Υπ Οικονομικών.
9. Την αριθ. πρωτ. ..... εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ 5,
περ. ε' του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικών ετών 2018 και 2019, συνολικού ύψους έως
9.000.000€, η οποία αναλύεται σε 4.500.000 € για το οικονομικό έτος 2018 και σε 4.500.000 € για το οικονομικό
έτος 2019 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής
προκαλούμενης δαπάνης των 18.000.000 € για το οικονομικό έτος 2018 και των 16.000.000 € για το οικονομικό
έτος 2019 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων
των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών

Τεύχος B’ 1879/28.05.2019

Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και
οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου
του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της 469/138474/22-12-2017 απόφασης
(Β' 4639):
Το σημείο 10 του προοιμίου της 469/138474/22-12-2017
απόφασης (Β' 4639) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικών
ετών 2018 και 2019, συνολικού ύψους έως 9.300.000 €, η
οποία αναλύεται σε 4.500.000 € για το οικονομικό έτος
2018 και σε 4.800.000 € για το οικονομικό έτος 2019 και
η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης
δαπάνης των 18.000.000 € για το οικονομικό έτος 2018
και των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2019 για την
κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι
έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου
κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή
άλλα έκτακτα γεγονότα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 4240
(2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 1431/19-2-2019
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 870/Β'/13-3-2019)
περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου, όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την 3557/27-3-2019
όμοια (ΦΕΚ 1258/Β/12-4-2019).
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,
όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του
ν. 4368/2016.
5. Την 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού της
Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
6. Την 1431/19-02-2019 απόφαση της Συντονίστριας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 870/Β΄/
13-3-2019) περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 3557/27-3-2019 όμοια
(ΦΕΚ 1258/Β΄/12-4-2019).
7. Το αριθμ. 32.127/3-4-2019 έγγραφο του Δήμου
Ηρακλείου, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.
8. Την αριθμ. 32082/3-4-2019 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του ως άνω
Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 40-6422.001 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας του οικείου
Δήμου, συνολικού ποσού 2.320,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την 1431/19-2-2019
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 870/Β΄/13-3-2019) περί ανωτάτου
ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός
έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στον
Δήμο Ηρακλείου, όπως αυτή ισχύει, ως προς τη Δ/νση
Πολεοδομίας, με την προσθήκη στην εν λόγω Δ/νση της
παρακάτω κατηγορίας / κλάδου ως εξής:
ΔΙΕΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
ΚΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

50

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2019.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η1431/19-2-2019
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 870/Β΄/13-3-2019) περί ανωτάτου
ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός
έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο
Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την 3557/27-3-2019 όμοια (ΦΕΚ 1258/Β΄/12-4-2019).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 25 Απριλίου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 128548/19744
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού δακοκτονίας έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2) Την απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016).
3) Την 6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211/Β΄/30-01-2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την
ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας όπως και την τροποποίησή της με την
124608/1625 (ΦΕΚ 1864/Β΄/26-05-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.
4) Την 6296/52/9-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και β) Σε Περιφερειακούς
Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/
Β΄/30-1-2017).
5) Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση
του εμπλεκομένου προσωπικού στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019 λόγω της φύσης του προγράμματος (άρθρο 10,
ν. 2732/1999 - ΦΕΚ 154/Α΄/1999), σε απογευματινές ώρες
πέραν του κανονικού ωραρίου.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 25 εδ.7 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
7) Το άρθρο 6 του ν. 3833/2010, Φ.Ε.Κ. 40 τ.Α'.
8) Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003, Φ.Ε.Κ. 297 τ.Α'.
9) Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011.
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Ενιαίο μισθολόγιο - Βαθμολόγιο και εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 176 ν. 4261/2014 ΦΕΚ 107/Α΄/5-5-2014.
10) Την με Α.Π 2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ:
4574Η8ΜΘ), απόφαση παροχής οδηγιών του ΓΛ Κράτους για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011.
11) Την 123877/24-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο-
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τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 775/9-6-2005 σύμφωνα με την οποία η διάρκεια
της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου έως 31
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
12) Το με αριθμ. 12067/161065/21-11-2018 έγγραφο
της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ
για την έναρξη του Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2019.
13) Την 74881/10681/08-03-2019 (ΑΔΑ ΩΚΙ57Λ6-ΥΞΧ)
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας που
ορίζει τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2019.
14) Την 94457/7003/26-03-2019 (ΑΔΑ ΨΟΘΕ7Λ6-Δ4Γ)
απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, που καταχωρίστηκε
με Α/Α 1866/2019 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας με ποσό 6.500,00 €, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής με αμοιβή
εργασίας του προσωπικού συνολικά πέντε (5) υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2018 από την δημοσίευση της παρούσας έως και
31-12-2019 ως κατωτέρω:
1. Συντονιστής εργασιών Προγράμματος Δακοκτονίας (Διευθυντής): καθημερινές: έως και εξήντα ώρες (60)
για το Α εξάμηνο και εκατόν είκοσι ώρες (120) για το Β
εξάμηνο.
2. Δύο (2) Επόπτες Δακοκτονίας (Γεωπόνοι): καθημερινές: έως και εξήντα ώρες (60) για το Α εξάμηνο και εκατόν
είκοσι ώρες (120) για το Β εξάμηνο, για τον κάθε Επόπτη.
3. Λογιστής Προγράμματος Δακοκτονίας (ή Αναπληρωτής αυτού): καθημερινές: έως και εξήντα ώρες (60)
για το Α εξάμηνο και εκατόν είκοσι ώρες (120) για το Β
εξάμηνο.
4. Γραμματέας Προγράμματος Δακοκτονίας (ή Αναπληρωτής αυτού): καθημερινές: έως και εξήντα ώρες
(60) για το Α εξάμηνο και εκατόν είκοσι ώρες (120) για
το Β εξάμηνο.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
ημερών ανά υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Αιτωλοακαρνανίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (6.500,00 €), θα
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2019 για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το έγγραφο 2085/11-01-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
για κατανομή σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στον Φορέα
295 και Κ.Α.Ε. 5241.
Διευκρινίζουμε ότι οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί για
υπερωριακή απασχόληση στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας
2019 δεν θα απασχοληθούν σε άλλη υπερωριακή απασχόληση της Υπηρεσίας μέχρι το πέρας του έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Χ. ΣΤΑΡΑΚΑ

Αριθμ. 35830

Τεύχος B’ 1879/28.05.2019

(4)

Τροποποίηση της 101366/29.11.2018 απόφασης
του Δημάρχου Βόλου και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές
ώρες και για το προσωπικό που υπηρετεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στη διάρκεια
του έτους 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 101366/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ3ΦΩ96-Υ2Ψ)
απόφαση (ΦΕΚ 5710/Β΄/19-12-2018), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176
του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, καθώς και της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/
6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) αναθεωρημένης ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, περί
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, στη διάρκεια του έτους 2019.
2. Την 15890/180106/24-9-2012 απόφαση της Γενικής
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 2746/
Β΄/10-10-2012, με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό
ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου βάσει της
554/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και το
γεγονός ότι στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται και
η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
3. Το αριθμ. 33166/17-4-2019 έγγραφο του αναπληρωτή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση
της προαναφερόμενης απόφασης και η καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες
και για το προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 101366/29-11-2018 απόφαση (ΦΕΚ
5710/Β΄/19-12-2018), περί καθιέρωσης της υπερωριακής
εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου, καθώς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, στη διάρκεια του έτους 2019 και προσθέτουμε τρίτο πίνακα στο αποφασιστικό μέρος της εν
λόγω απόφασης καθιερώνοντας υπερωριακή εργασία
και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
καθώς και τις νυκτερινές ώρες και για το προσωπικό το
οποίο υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για το διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης και μέχρι 31-12-2019, ως εξής:
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Προτεινόμενος αριθμός
υπαλλήλων ΙΔΟΧ

Υπερωριακή
Υπερωριακή
απογευματινή νυκτερινή
εργασία
εργασία
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Εργασία
Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών
πέραν της υποχρεωτικής

Νυκτερινή εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της
υποχρεωτικής

9 υπάλληλοι ειδικότητας
Οδηγού Αυτοκινήτων ΔΕ

280

175

75

75

26 υπάλληλοι ειδικότητας
Εργάτη Καθαριότητας ΥΕ

1560

1050

450

450

3 υπάλληλοι ειδικότητας
Χειριστή Μηχανήματος ΔΕ

90

49

21

21

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 4.296
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 15.000,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 20.6042.001 ποσού 15.000,00 €.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α.2 του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο για απογευματινή εργασία, μέχρι 180 ώρες/εξάμηνο για εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι 180 ώρες/εξάμηνο για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, για κάθε
υπάλληλο).
Οι δαπάνες υπερωριακής εργασίας που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας τροποποιητικής απόφασης δεν θα υπερβούν το ύψος των ετησίων πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την αιτία
αυτή, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση
συμπληρωματικών κονδυλίων.
Κατά τα λοιπά, η 101366/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ3ΦΩ96-Υ2Ψ) απόφαση (ΦΕΚ 5710/Β΄/19-12-2018), εξακολουθεί να
ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 30 Απριλίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
Ι

Αριθμ. 24814
(5)
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) και των άρθρων
20, 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, υποπαράγρ. 5
του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014) και του άρθρου
55, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2014),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ. 5 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).
3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ.
συνεδρ. 2884/3-4-2014, για την διαδικασία ένταξης διοικητικών υπαλλήλων που είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

5. Την από 2-11-2018 αίτηση ένταξης στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. του Σάββα Αναστασιάδη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο
οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ιδρύματος.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, αριθμ. συνεδρ. 11/27-11-2018, για τον ορισμό
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του
υπηρετούντος, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.,
7. Την αριθμ. 2842/13-12-2018 εισήγηση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, αριθμ. συνεδρ. 18/18-12-2018, για την ένταξη στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Σάββα Αναστασιάδη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος (έγγραφο του Τμήματος αριθμ. 3469/23-1-2019).
9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κα-
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τάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
10. Την Πράξη της Συγκλήτου αριθμ. 22053/28-3-2019
(ΦΕΚ 1332/Β΄/18-4-2019), που αφορά στην κατανομή
μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας,
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
11. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Σάββα Αναστασιάδη του Θεόφιλου,
που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος,
σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79
παρ. 3 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 68
παρ. 3, υποπαράγρ. 5 του ν. 4235/2014.
Η οργανική θέση του παραπάνω υπηρετούντος στο
Ίδρυμα, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στην οποία υπηρετεί, μετατρέπεται αυτοδίκαια με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του σε αντίστοιχη
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη οργανικής θέσης του.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 24208
(6)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) και του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄/6-9-2011), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).
3.Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Ζ2/
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων αριθμ. 4390/Ζ2/11-1-2019 (ΦΕΚ 37/Γ΄).
5. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
αριθμ. 16913/28-1-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ1Ω46Ψ8ΧΒ-0ΕΘ).
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6. Την πρυτανική πράξη αριθμ. πρωτ. 19964/4-3-2019
βαθμολογικής κατάταξης υπηρετούντων μελών Ε.Ε.Π.
και Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από
μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας αριθμ. συνεδρ. 24/
26-2-2019, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου της Βασιλείας Πασχαλούδη του Νικολάου, μέλους
ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη το
διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα
Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής του
Τμήματος (έγγραφα του Τμήματος Ιατρικής αριθμ. 5261/
10-4-2019 και 5465/18-4-2019).
8. Την αίτηση από την 1-2-2019 του παραπάνω μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιατρικής για τον καθορισμό του
γνωστικού αντικειμένου του.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Βασιλείας Πασχαλούδη του Νικολάου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Ιατρική Πληροφορική».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 23979
(7)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) και του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄/6-9-2011), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).
3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Ζ2/
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων αριθμ. 4390/Ζ2/11-1-2019 (ΦΕΚ 37/Γ΄).
5. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
αριθμ. 16913/28-1-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ1Ω46Ψ8ΧΒ-0ΕΘ).
6. Την πρυτανική πράξη αριθμ. 19964/4-3-2019 βαθμολογικής κατάταξης υπηρετούντων μελών Ε.Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από
μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
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7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ.
συνεδρ. 402/4-4-2019, για τον καθορισμό γνωστικού
αντικειμένου της Αικατερίνης Μανδαλάκη του Ιωάννη,
μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και
τη γνώμη του Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής,
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αριθμ.
πρωτ. 2125/17-4-2019).
8. Την αίτηση από τις 15-3-2019 του παραπάνω μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τον
καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αικατερίνης Μανδαλάκη του Ιωάννη, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του
Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και
Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής:
«Αρχαία Ιστορία».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 5383/19-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in
Economies) των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον τμήμα διοικητική στήριξη) της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3611/Β΄/24-8-2018, διορθώνεται
στη σελίδα 45418 στο άρθρο 10 «Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών» παρ. 2:
το εσφαλμένο:
«Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β' εξάμηνο, ο φοιτητής θα πρέπει μετά και τις επαναληπτικές
εξετάσεις του Α' εξαμήνου να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα»
στο ορθό:
«Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β'
εξάμηνο, ο φοιτητής θα πρέπει μετά την εξεταστική περίοδο του Α' εξαμήνου να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον
δύο μαθήματα».
(Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02018792805190008*

