
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου.

2 Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Π.Ε. Σερρών).

3 Υπερωριακή Εργασία και Εργασία προς Συμπλή-
ρωση της Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υπαλλή-
λων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά το έτος 2018.

4 Μετονομασίες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης.

5 Παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ.1 
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ. Α’) για 
τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην 
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, για το έτος 2018.

7 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας, πέραν από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, και 
καθορισμός υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερι-
νές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας και είτε καθ’ υπέρβαση 
αυτής, στο ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 3710 (1)
Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνη-

σης εκτός έδρας υπαλλήλου της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 

Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98),

β) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

γ) του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης» (Α' 208),

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

3. Τη με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Τη με αριθμ. 3736/12-1-2017 (ΦΕΚ 142/τ. Β'/
25-1-2017) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτι-
κής Μακεδονίας, όπως συμπληρώθηκε με τη με αριθμό 
οικ. 27537/28-2-2017 (ΦΕΚ 1078/τ. Β'/29-3-2017) όμοια, 
περί καθορισμού του ανωτάτου ορίου των επιτρεπό-
μενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, 
για το έτος 2017.

5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 140368/11649/4-12-2017 (ορθή 
επανάληψη) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, με το οποίο:

α) ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέ-
ρες του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Δήμου Τσολακού-
δη, αναπληρωτή προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονο-
μικού, για το έτος 2017, λόγω των πρόσθετων υπηρεσι-
ακών αναγκών που προέκυψαν από την τροποποίηση 
του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 4400/τ.Β'/
30-12-2016) και ειδικότερα τον ορισμό του ως αρμοδίου 
για τη δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών του 
φορέα, με αποτέλεσμα την διενέργεια επιπλέον επιτόπι-
ων ελέγχων των δαπανών των εκτός έδρας υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ηπείρου και

β) βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει εξαντλή-
σει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εκτός έδρας μετα-
κινήσεων των εξήντα (60) ημερών. 

6. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 4303/265/12-1-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
με το οποίο βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της ανωτέρω 
υπέρβασης, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται ότι δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων είκοσι ευρώ (920€), 
υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικού έτους 2018, στους ΚΑΕ 
0719 (800€) και 0721 (120€), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας του Δήμου Τσολακούδη, 
αναπληρωτή προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι-
κού, κατά είκοσι (20) ημέρες, για το έτος 2017.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Εσωτερικών Υπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 3402 (2)
Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (Π.Ε.Σερρών). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 

Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94).

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98),

β) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

γ) του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης» (Α'208),

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

3. Τη με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

4. Τη με αριθμ. 20961/12-12-2016 (ΦΕΚ 4512/τ. Β'/
30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 
2095/22-2-2017 (ΦΕΚ 886/τ. Β'/17-3-2017) όμοια, περί 
καθορισμού του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-
λων που υπηρετούν στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2017.

5. Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. 487749/4717/17-11-2017 έγ-
γραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, 
με το οποίο ζητείται η έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου 
ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος εξήντα (60) ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας είκοσι (20) υπαλλήλων της, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, για το έτος 2017, λόγω των 
μετακινήσεών τους για τον έλεγχο και την επίβλεψη 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και δημοτικών έργων μετά τη σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Σερρών 
και των Δήμων.

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21388/107/12-1-2018 έγγρα-
φο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, 
με το οποίο βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της ανωτέ-
ρω υπέρβασης, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται ότι 
δε θα υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000 €), υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισμό της 
Π.Ε. Σερρών, οικονομικού έτους 2018, στους ΚΑΕ 0719 
(7.500€) και 0721 (4.500€).

7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 496084/4797/23-11-2017 
έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερ-
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ρών, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι είκοσι (20) υπάλλη-
λοι για τους οποίους ζητείται η σχετική έγκριση, έχουν 
εξαντλήσει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εκτός έδρας 
μετακινήσεων των εξήντα (60) ημερών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας για είκοσι (20) υπαλλήλους 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ 

Υ Π Ε Ρ -

ΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 13 30

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

TE

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7 30

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Εσωτερικών Υπουργός Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.847.1/ 9/ 698413/Σ. 344 (3)
Υπερωριακή Εργασία και Εργασία προς Συμπλή-

ρωση της Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υπαλλή-

λων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά το έτος 2018 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 176/16-12-2015, τ. Α').

β. Του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 «Μεταρ-
ρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδο-
τικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 38/28-3-2017,τ. Α') .

γ. Της Φ.451/41/10623/Σ.144/1-3-2000/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Επανακαθορισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση».

2. Το π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/23-9-2015, τ. Α').

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και της 

εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
των υπαλλήλων του, για κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35/2018 
εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 
320.000 € σε βάρος των ΚΑΕ 0511 και 0512, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή, νυκτε-

ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία με 
αμοιβή, πέρα από το κανονικό ωράριο καθώς και την 
εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας, δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (2.870) πε-
ρίπου, Υπαλλήλων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ 
και Γενικού Επιτελείου Στρατού, που κρίνεται απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών έτους 2018:

α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι σαρά-
ντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) ώρες.

β. Για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, καθ' υπέρβαση ή προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, μέχρι τριάντα δύο 
χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) ώρες.

2. Με τις παραπάνω ώρες θα καλυφθούν αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες:

α. Στρατιωτικών Νοσοκομείων και όλων των Μονάδων 
που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση.

β. Στρατιωτικών Εργοστασίων στελεχωμένων με μειω-
μένο τεχνικό προσωπικό, εξαιτίας των συνεχών αποχωρή-
σεων, λόγω συνταξιοδότησης και μη αναπλήρωσής του.

γ. Μειζόνων Σχηματισμών και Επιτελικών Γραφείων, 
των οποίων το πολιτικό προσωπικό, καλύπτει αυξημένες, 
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συμ-
μετέχει σε έκτακτες και προγραμματισμένες ασκήσεις.

δ. Τ/ΓΕΕΘΑ ,Τ/ΓΕΣ, Μεταφορικών Μονάδων, Αποθηκών 
Βάσεως Υλικού Πολέμου και Εφοδιασμού Τροφίμων - 
Καυσίμων των οποίων οι υπάλληλοι οδηγοί κινούνται 
σε όλη την επικράτεια για τη μεταφορά προσωπικού, 
τροφίμων, υλικών, καυσίμων κ.λπ.

ε. Στρατιωτικών Σχολών το προσωπικό των οποίων 
εργάζεται σε βάρδιες, ανάλογα με τα προγράμματα εκ-
παίδευσης.

στ. Στρατιωτικών Λεσχών το προσωπικό των οποίων 
εργάζεται σε βάρδιες.

ζ. Υπηρεσιών - Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, των οποίων 
το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει έκτα-
κτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που δεν είναι 
δυνατόν να καλυφθούν εντός του κανονικού ωραρίου.

3. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής 
εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς κατά το διάστημα της 
μετακίνησης τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δρομολο-
γίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερωριακής 
αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015, τ.Α').

4. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
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α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία, μέχρι εκα-
τόν είκοσι (120) 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 όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή ει-
κοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες, για 
τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες, για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

5. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν 
και περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συ-
νολικού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, με πράξη 
των οικείων Δ/ντών - Διοικητών Δ/νσεων, Υπηρεσιών 
και Μονάδων του ΓΕΣ.

6. Υπεύθυνοι για τη διαπίστωση των πραγματικών 
αναγκών και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπε-
ρωριακής απασχόλησης θα είναι οι Δ/ντες - Δ/κτες των 
Δ/νσεων -Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύ-
ουν σε όλη την Επικράτεια και στις οποίες υπηρετεί πο-
λιτικό προσωπικό.

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των 
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 
2018, ύψους τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000) 
περίπου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί 
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0511 και 
0512 ΕΦ 11-200 προϋπολογισμού ΓΕΣ οικονομικού έτους 
2018, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με το ποσοστό απο-
δέσμευσης, που θα εγκριθεί.

8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ι   

 Αριθμ. Φ10/13799/19827/Δ1 (4)
Μετονομασίες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-

ας Εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2, κεφ. Β΄ του ν. 2817/ 

2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο-
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
118/Α/24-5-2011).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/
22-9-2015) περί …Μετονομασίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τις διατάξεις του με αριθμ. π.δ. 125/2016 με θέμα 
"Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών" (ΦΕΚ 210/Α/ 5-11-2016).

5. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) 
με θέμα «Επωνυμία σχολείων».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 689/26-1-2018 έγγραφο της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 353/23-1-2018 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

8. Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Επιδαύρου σύμφωνα με τη με αριθμ. 154/2017 
απόφασής του.

9. Τη με αριθμ. 1/11-1-2018 πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του 1ου Νηπιαγωγείου Ασκληπιείου.

10. Τη με αριθμ. 1/12-1-2018 πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του 2ου Νηπιαγωγείου Ασκληπιείου.

11. Τη με αριθμ. 2/12-12-2017 πράξη του Σχολικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου.

12. Τις με αριθμ. 16104/Β1/31-1-2018, 16105/Β1/
31-1-2018, 16107/Β1/31-1-2018 βεβαιώσεις της διεύ-
θυνσης τακτικού προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 
τις οποίες δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετονομασία από το σχολικό έτος 2017-2018 και 
εντεύθεν των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, ως ακολούθως:

Α) Το 1ο Νηπιαγωγείο Ασκληπιείου σε «1ο Νηπιαγω-
γείο Λυγουριού». 

Β) Το 2ο Νηπιαγωγείο Ασκληπιείου σε «2ο Νηπιαγω-
γείο Λυγουριού». 

Γ) Το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου σε «Δημοτικό 
Σχολείο Λυγουριού».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 20351/Ε2 (5)
Παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ.1 
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α’) για 
τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην 
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 17 παρ. 11 και 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 

28 τ. Α') «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν,

2. του άρθρου 9 παρ.1 εδάφιο β' του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71 τ. Α') «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
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3. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α').

4. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ. Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων...».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ. Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

II. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/308Α/20548/1-8-2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
33/2006 Π.Υ.Σ..

III. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ. 13725/
18-5-2016 (ΦΕΚ 1411 τ. Β') απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016».

IV. Την αριθμ. πρωτ. 139997/Ε2/1-9-2016 (ΦΕΚ 2845 
τ. Β') υπουργική απόφαση, «Παράταση μεταβατικής περιό-
δου του άρθρου 9 παρ.1 ν. 3848/2010 για τους διορισμούς 
μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση», για το σχολικό έτος 2016-2017.

V. Την υπ' αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

VI. Το υπ' αριθμ. 19400/Β1/05-02-2018 έγγραφο της 
Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

VII. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α') έως και το σχολικό 
έτος 2017-2018, κατά το μέρος που αφορά στους διορι-
σμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους πίνακες διοριστέων 
εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, για 
τους οποίους δεν έχουν καλυφθεί οι προκηρυχθείσες θέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 257 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, για το έτος 2018. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 152 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβο-

λαιογράφων» (ΦΕΚ Α' 96/2000), όπως ισχύει,

β) τη με αριθμ. 10031/3.2.2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δι-
καιοσύνης «Σύσταση θέσεων στο Συμβολαιογραφικό 
Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδε-
κανήσου (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
π.δ. 164/2004» (ΦΕΚ Β’160/2006),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 143/2014)»,

δ) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις...».

2. Το γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανά-
γκες του Συλλόγου, όπως ο έλεγχος σε συμβολαιογρά-
φους για την απόδοση δικαιωμάτων από κρατικά και 
τραπεζικά συμβόλαια στο Σύλλογο (άρθρο 115 επομ. 
ν. 2830/2000), λογιστικές εργασίες για την παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων έκτα-
κτων ελέγχων στο όριο παραγραφής, καταγραφής και 
μεταφοράς αρχείων συμβολαιογράφων στο Σύλλογο, 
κατόπιν εισαγγελικών εντολών, έκτακτος καθαρισμός για 
την αποσυμφόρηση των αρχειοφυλακείων του Συλλό-
γου για εξοικονόμηση χώρου, ηλεκτρονική καταχώριση 
στοιχείων για την παρακολούθηση απόδοσης δικαιω-
μάτων στο Σύλλογο από τη διενέργεια ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη των ανωτέρω 
αντικειμένων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., για τις οποίες απαιτείται η 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του και οι οποί-
ες έχουν αυξηθεί με την έλλειψη προσωπικού, λόγω συ-
νταξιοδοτήσεων και την απαγόρευση νέων προσλήψεων.

4. Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. είναι μη επιχορηγούμενο Ν.Π.Δ.Δ., 
διαθέτει ιδίους πόρους και δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό ή το κοινωνικό σύνολο, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
εντός των εργασίμων ημερών, για δώδεκα (12) υπαλλή-
λους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έως 
δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα ώρες (2.880) συνολι-
κά, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση 
της παρούσης έως 31.12.2018.

2. Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγματοποιείται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και πέραν του υποχρεωτικού ωραρί-
ου εργασίας και μέχρι τις 22.00 μη δυναμένης να υπερβεί 
τις 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο για το έτος 2017.

3. Η εν λόγω αποζημίωση θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό εξόδων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., οικονομικού έτους 2018, 
στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0261. 
Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 
14.885,80 ευρώ σύμφωνα με την από 27.12.2017 από-
φαση του Δ.Σ. στου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ   
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 Αριθμ. 14/3 (7)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας, πέραν από 

τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, και κα-

θορισμός υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερι-

νές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας και είτε καθ’ υπέρβαση 

αυτής, στο ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 

και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό 
αθλητισμό» (ΦΕΚ 223 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων (ΦΕΚ 204 Α’).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 9 του ν. 3342/2005 
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 165 του ν. 4070/2012.

3) Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 
358852780/206/40 (ΦΕΚ 233/Β΄/09-02-2016).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 και 2 του ν. 1735/ 
1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγ-
χος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α’).

5) Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/236422/ 
16919/4895 (ΦΕΚ 395/ΥΟΔΔ/21-07-2016).απόφαση του 
Υφυπουργού Χαράλαμπου - Σταύρου Κοντονή, με την 
οποία έγινε ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Διοίκη-
σης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης.

6) Tην ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 15 
μονίμων υπαλλήλων του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδί-
ου Θεσσαλονίκης, καθώς και του ενός αορίστου χρόνου 
ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από 
την ίδια την αποστολή τους που είναι η εξασφάλιση της 
δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού(Εργασιακός, 
Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, κ.τ.λ.), η ορ-
γάνωση και η υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και 
άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο.

7) Τη συνεχή λειτουργία της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες 
του μήνα και σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 07:00 το πρωί έως τις 
22:00 το βράδυ και την παράταση λειτουργίας του πολ-
λές φορές κατά μία ή δύο ώρες λόγω εργασιών, αγώνων 
και άλλων εκδηλώσεων.

8) Τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό που έχει 
αποδυναμώσει σημαντικά την Υπηρεσία, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του συνόλου 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη του συ-
νόλου της αθλητικής δραστηριότητας.

9) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
10) Το άρθρο 1 του αριθμ. 17112/ΦΕΚ Β`/847/

11-7-2000 «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και 
Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

11) Την αριθμ. ΔΔΥΚΜ/121965/7814/07-04-2017 (ΑΔΑ 
6Η467ΛΛ-Α5Γ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας με θέμα: «Έγκριση ωραρίου Λειτουργίας του 
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου», αποφασίζει:

Α) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015), 
η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
με αμοιβή, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋ-
πολογισμού του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσ-
σαλονίκης, α΄ και β΄ εξαμήνου του έτους 2018 για τους 
δεκαπέντε Μονίμους υπαλλήλους του Καυτανζογλείου 
Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης και του ενός αορίστου 
χρόνου.

Β) οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα ορίζονται 
ως εξής: I) για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
120 ώρες ανά υπάλληλο, ii) για νυχτερινή υπερωριακή 
εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο και iii) για υπε-
ρωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 
31.050,00 € και

Γ) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015), 
η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
καθώς και για τις νυχτερινές ώρες, α΄ και β΄ εξαμήνου 
του έτους 2018, για τους δεκαπέντε Μονίμους υπαλλή-
λους του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλο-
νίκης και του ενός ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, και οι 
ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα ορίζονται ως εξής: 
i) εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 192 
ώρες ανά υπάλληλο ii) για νυχτερινή υπερωριακή ερ-
γασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με συνολική ετήσια 
δαπάνη 13.500,00 €.

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Β και Γ δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 44.550,00 ευρώ και θα βαρύνει 
τους κωδικούς εξόδων 0261 και 0263 του προϋπολογι-
σμού του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονί-
κης του έτους 2018.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
γίνεται με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, 
στην οποία προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο 
των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς και ο υπεύθυ-
νος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγμα-
τοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ   
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  Αριθμ. 9/5 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ι.ΤΗ.Π.) 

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

(ΦΕΚ Α’ 176).
2. Ότι το «Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού» είναι κοινω-

φελές, μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγείται σε 
ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του ετήσιου προϋπο-
λογισμού του από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελι-
στρίας Τήνου, που αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον ιδρυτικό 
του νόμο 349/1976, - εμπίπτον στις διατάξεις του από 
2/10/2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1282/Β/2002) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2006 (ΦΕΚ 1481/Β/2006) 
και το 2017 (ΦΕΚ 2432/Β/2017). Ως εκ τούτου, το Ι.ΤΗ.Π. 
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ Α’ 176)

3. Τη με αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/
ΤΑΤΠ/205560/24944/23805/13259 απαντητική επιστολή 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιβεβαιώνει την υπαγωγή του Ι.ΤΗ.Π. 
και στις διατάξεις του αρθρ. 20 του ν. 4024/2011 περί 
εγκρίσεως της υπερωριακής εργασίας και εργασίας σε 
Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες των υπαλλήλων 
του Ι.ΤΗ.Π.

4. Τον προγραμματισμό κατά το έτος 2018 μεγάλου 
αριθμού εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων στο Ι.ΤΗ.Π. που θα υποχρε-
ώσουν τους υπαλλήλους του σε υπερωριακή εργασία.

5. Τη λειτουργία της μόνιμης έκθεσης του Ι.ΤΗ.Π. 6 ημέ-
ρες την εβδομάδα και τη λειτουργία όλου του Ιδρύματος 
7 ημέρες την εβδομάδα κατά τους μήνες αυξημένης του-
ριστικής κίνησης, και περιόδους διεξαγωγής συνεδρίων 
και πολιτιστικών δράσεων του Ιδρύματος.

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Ι.ΤΗ.Π. για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση συνέδρων, 
εκθετών, επισκεπτών και καλλιτεχνών.

7. Τον μικρό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με το πλήθος 
των κατ’ έτος πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων και 
των πολλαπλών παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστη-
ριοτήτων του Ι.ΤΗ.Π..

8. Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές του Ι.ΤΗ.Π. 
προσφέρουν στην κοινωνία της Τήνου υψίστης ποιό-
τητας και αισθητικής εκδηλώσεις, έγκαιρη και έγκυρη 
πληροφόρηση για σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις 
και επιτεύγματα και ενισχύει ποικιλοτρόπως την τοπική 
οικονομία, ενώ επιπλέον επιτυγχάνεται η προβολή του 
γεωγραφικού, πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου 
του νησιού.

Αποφασίζει ομόφωνα την υπερωριακή εργασία των 
υπαλλήλων του Ι.ΤΗ.Π. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 
(έως 30.6.2018), ως ακολούθως:

Α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία καθημερι-
νών (μέχρι την 22α ώρα).

• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 100 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 100 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 110 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 110 

ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 115 ώρες
• Υπαλλήλου (1) κατηγορίας ΥΕ για 80 ώρες
Β) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέ-

ραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 24 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 24 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 8 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 8 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
• Υπαλλήλου ( 1) κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
Γ) Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής σε Κυριακές και εξαιρέσιμες, ημερήσια 
και νυκτερινή.

• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 24 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 56 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 16 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 70 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 70 ώρες
• Υπαλλήλου ( 1) κατηγορίας ΥΕ για 56 ώρες
Δ) Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής νυκτερινή εργάσιμων ημερών, από 10η 
ώρα νυκτερινή έως 6η πρωινή της επομένης.

• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για 20 ώρες
• Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 20 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Ψ.) για 12 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ (Α.Π.) για 12 ώρες
• Μιας (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
• Υπαλλήλου ( 1) κατηγορίας ΥΕ για 16 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους και ο έλεγ-

χος πραγματοποιήσεως της ανωτέρω υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ι.ΤΗ.Π. και τον Προϊστάμενο του Ιδρύματος κατά περί-
πτωση. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την 
ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό 
των 6.798,60 ευρώ και σχετικές πιστώσεις 5.400,00 € 
στο κεφάλαιο δαπανών Β1 ΚΑΕ (μισθοδοσία τακτικού 
προσωπικού) συνολικού ποσού 80.000€ και 1.398,60 € 
στο Β5 ΚΑΕ (εισφορές) συνολικού ποσού 45.000 € έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ι.ΤΗ.Π. έτους 2018. 
Το Δ.Σ. δέσμευσε τα απαραίτητα προς τούτο κονδύλια, 
μέσα από τα οποία θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τήνος, 21 Δεκεμβρίου 2017

  Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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