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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο Δήμο Σάμου.

2

Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας με αποζημίωση για μόνιμους υπαλλήλους
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για το B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019.

3

Τροποποίηση της 379/1.3. ακ./30-4-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. [(Πράξη
αριθμ. ΤΕΚ 1082/18-5-2018) - ΦΕΚ 2069/7-6-2018
τ.Β΄] επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με
τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» και
έγκρισης της οργάνωσης και της λειτουργίας του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην 1024/11-9-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2529/2-7-2018 (τ.Β΄) και αφορά την
ίδρυση του ΠΜΣ « Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και
Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής» του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1479/13771/16-5-2019
διαπιστωτική πράξη της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1981/
30-5-2019 τ.Β΄.

Αρ. Φύλλου 2847

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31120/MOE
(1)
Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο Δήμο Σάμου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
• Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
• Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν.
• της πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) και το άρθρο 56 του
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).
• Τις αριθΜ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους.
• Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
• Της αριθμ. οικ. 53774/6893/1-10-2013 απόφασης της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
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• Της αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./
31-12-2018) (ΑΔΑ: 681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται
να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.
• Της με αριθμ. 32950/6-6-2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ
και ΦΕΚ 2034/Β΄/2017) απόφασης του Συντονιστή ΑΔ
Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
2. Την αριθμ. 57/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου (ΑΔΑ:ΨΛΤΦΩ1Κ-Η6Κ) και την εισήγηση
και θεωρημένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σάμου.
3. Την αριθμ. 60/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου (ΑΔΑ:ΨΞΓΥΩ1Κ-Υ7Ζ) και την εισήγηση
και θεωρημένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σάμου.
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑμεΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ
ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ’87
Χ

Ψ

762243

4182405

762244

4182406

1

737908

4185903

1

762744

4181936

2

,με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των Μέσων Οδικής
Μαζικής Μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια εφαρμογής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και μόνο
κατόπιν έκδοσης εγκριτικής Απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.
2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
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4. Την αριθμ. 92/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου (ΑΔΑ:Ψ46ΖΩ1Κ-ΨΧ0) και την εισήγηση
και θεωρημένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σάμου.
5. Τα αριθμ. 22758/22-4-2019, 22765/22-4-2019 και
22785/22-4-2019 έγγραφα του Τμήματος Διοίκησης
Νομού Σάμου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με τα οποία οι αριθμ.
57/2019, 60/2019 και 92/2019 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Σάμου είναι νομοτύπως ληφθείσες.
6. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή των αριθμ. 57/2019,
60/2019 και 92/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σάμου και
συγκεκριμένα τον Κ.Α 30.7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια
πινακίδων σήμανσης οδών», με εγγεγραμμένη πίστωση
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν σε παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων
ΑμεΑ στο Δήμο Σάμου, με την τοποθέτηση κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης (Ρ-72), στις αξονικές θέσεις
οδών με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 ως
παρακάτω:
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΣΑΜΟΥ

ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ/ΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ

57/2019

ΑΛΩΝΑΚΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

60/2019

ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΝΩ ΒΑΘΕΩΣ

92/2019

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στις εισηγήσεις και θεωρημένες μελέτες από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Σάμου, βάσει των οποίων ελήφθησαν οι εν λόγω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Σάμου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ
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Αριθμ. 10491
(2)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας με αποζημίωση για μόνιμους υπαλλήλους
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για το B΄
ΕΞΑΜΗΝΟ 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015.
4) Την αριθμ. 2/314029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ.
5) Την αριθμ. 208/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας καθιέρωσης σε εικοσιτετράωρη
βάση λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
της υπηρεσίας καθαριότητας η οποία εγκρίθηκε με την
αριθμ. 13492/13-7-2015 απόφαση του ΓΓΑΔΜΘ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1610/Β΄/31-7-2015.
6) Την αριθμ. 58051/30-11-2011 (ΑΔΑ:456ΖΩΞΒ-ΡΣΧ)
απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης υπαλλήλων όπως
ισχύει.
7) Την ύπαρξη στον προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωσης 30.000,00€ στον ΚΑ:02.20.6012.
8) Το γεγονός ότι, στον Δήμο Ορεστιάδας προκύπτουν
πάγιες ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για όλο
το χρόνο, βάσει καθορισμένου προγραμματισμού δρομολογίων των απορριμματοφόρων σε συγκεκριμένους
τομείς και καθαρισμού οδών, και πλατειών, λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο προγραμματισμός αυτός, καθορίζεται βάσει
των παγίων αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, πέραν του κλασικού πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όλου του χρόνου.
9) Το γεγονός ότι, προέκυψε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας σε μεγαλύτερο εύρος περιοχής,
λόγω της αύξησης της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου
από την ενοποίηση των τεσσάρων Δήμων (Ορεστιάδας,
Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου), σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς και την επέκταση της
δομημένης περιοχής της πόλης της Νέας Ορεστιάδας,
με τη δημιουργία νέας οικιστικής περιοχής (Ν. Ελβετία).
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10) Το γεγονός ότι, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας κατά τις απογευματινές ώρες, μετά το
πέρας της κεντρικής Λαϊκής Αγοράς της πόλης (ημέρα
Τρίτη), τη Λαϊκή Αγορά της πόλης (ημέρα Σάββατο), καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για την
αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης,
λόγω της λειτουργίας μεγάλου αριθμού καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11) Το γεγονός ότι, οι οποιεσδήποτε έκτακτες ανάγκες
(χιονοπτώσεις, παγετός, πτώσεις δένδρων λόγω θυελλωδών ανέμων, έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ.) δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό,
δεδομένης της αποδυνάμωσης της υπηρεσίας λόγω
συνταξιοδοτήσεων, μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών καθώς και αδειών άνευ αποδοχών και της αδυναμίας
αναπλήρωσης του προσωπικού, το υπάρχον προσωπικό
καλείται να εργάζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, και
πέραν της υποχρεωτικής εργασίας (απογευματινή υπερωριακή εργασία ή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων).
12) Επίσης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις, παγετός, πτώσεις δένδρων λόγω θυελλωδών
ανέμων, έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ.) και λειτουργίας
των μηχανημάτων (αποχιονιστικά,αλατιέρες, γκρέϊντερ)
είναι πιθανό να απαιτηθεί η συνδρομή των μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων ή του ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων
σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στα ανωτέρω
μηχανήματα.
13) Το γεγονός ότι τα ΑΣΑ του Δήμου μεταφέρονται με
3-4 καθημερινά δρομολόγια στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής και
παρουσιάζονται καθυστερήσεις τόσο στην εκφόρτωση
των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, λόγω αυξημένης προσέλευσης απορριμματοφόρων από όλους τους Δήμους της
Περιφέρειας, αλλά και κατά τη διαδρομή των απορριμματοφόρων, αφού η ώρα εκτέλεσης του δρομολογίου
εξαρτάται από την κίνηση που θα συναντήσουν στο δρόμο, ειδικά στο τμήμα του δρόμου από τον ΣΜΑ μέχρι τη
διασταύρωση της Εγνατίας Οδού, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας με αποζημίωση
για μόνιμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για το B΄
ΕΞΑΜΗΝΟ 2019, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ
KAI ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ KAI
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
(ΜΕΧΡΙ 22η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
(22η-6η ΩΡΑ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
(6η-22η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
(22η-6η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
(22η-6η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

16

16

16

16

16

16
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

1

1

1

1

1

1

YE ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21

21

21

21

21

21

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1

1

1

1

1

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3

3

3

3

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

1

1

1

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο, ορίζονται ως εξής:
α. Υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών, απογευματινών ωρών έως 120 ώρες/Εξάμηνο.
β. Υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών, νυχτερινών ωρών και Κυριακών και εξαιρέσιμων έως 180 ώρες/
Εξάμηνο.
γ. Εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής με ανώτατα όρια
ως εξής:
• Για (16) υπαλλήλους, ΔΕ Οδηγών, μέχρι 5.376 ώρες/
εξάμηνο.
• Για (16) υπαλλήλους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
5.376 ώρες/εξάμηνο.
• Για (5) υπαλλήλους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
1.440 ώρες/εξάμηνο.
• Για έναν (1) υπάλληλο, ΔΕ Οδηγό, (προϊστάμενος τμήματος αποκομιδής απορ/των και ανακύκλωσης, μέχρι
288 ώρες/εξάμηνο).
• Για (1) υπάλληλο, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, μέχρι
336 ώρες/εξάμηνο.
δ. Εργασία νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής με ανώτατα όρια ως εξής:
• Για (16) υπαλλήλους, ΔΕ Οδηγών, μέχρι 897 ώρες/
εξάμηνο.
• Για (16) υπαλλήλους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
1.755 ώρες/εξάμηνο.
• Για (5) υπαλλήλους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
656,5 ώρες/εξάμηνο.
• Για έναν (1) υπάλληλο, ΔΕ Οδηγό, (προϊστάμενος τμήματος αποκομιδής απορ/των και ανακύκλωσης, μέχρι
214,5 ώρες/εξάμηνο).
• Για (1) υπάλληλο, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, μέχρι
215,5 ώρες/εξάμηνο.
Η εργασία κατά τις ώρες των Κυριακών και εξαιρέσιμων (ημερήσιες ή νυχτερινές), μπορούν να πραγματοποιούνται εναλλακτικά και ως προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαία από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης και τον αντίστοιχο
Προϊστάμενο Τμήματος.
Ο παραπάνω αναφερόμενος αριθμός υπαλλήλων και
ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια

και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον
το επιβάλλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και οι αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει στην υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ορεστιάδα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ 1265
(3)
Τροποποίηση της 379/1.3. ακ./30-4-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.
[(Πράξη αριθμ. ΤΕΚ 1082/18-5-2018) - ΦΕΚ 2069/
7-6-2018 τ.Β΄] επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία» και έγκρισης της οργάνωσης και της
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. απόφασης 418/2.7.ακ./12-4-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/
1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α' 266/24-12-1997), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85,
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α΄114/4-8-2017), όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.
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4. Την αριθμ. 132065/Ζ1/24-8-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/
27-8-2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.
5. Την αριθμ. 47837/Ζ1/28-3-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 168/2-4-2019)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
6. Το αριθμ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
7. Το πρακτικό της με αριθμό 3/31-1-2019 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 418/12-4-2019 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. την αριθμ. 163204/ Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο με θέμα
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
10. Το αριθμ. 93138/Ζ1/10-6-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας/ Έρευνας και Θρησκευμάτων σε
εφαρμογή της αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκυκλίου.
11. Την αριθμ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την αναμόρφωση των γνωστικών αντικειμένων της
ΘΕ ΚΑΟ «Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας» του άρθρου 6: «Πρόγραμμα
Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας» της αριθμ. 379/1.3.
ακ./30-4-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής
του Ε.Α.Π. [(Πράξη αριθμ. ΤΕΚ 1082/18-5-2018) - ΦΕΚ
2069/7-6-2018 τ.Β΄] επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» και έγκρισης
της οργάνωσης και της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017, ως ακολούθως:
Θεματική ενότητα: Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με
γνωστικά αντικείμενα:
• Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία - Τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών.
• Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
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• Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς - Μάρκετινγκ.
• Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών.
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η πράξη αριθμ. ΤΕΚ 1082/18-5-2018
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 10 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 1024/11-9-2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2529/2-7-2018 (τ.Β΄) στη
σελίδα 27968 στην Β΄ στήλη, στο άρθρο 5, στον 13 στίχο
εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «τα οποία ανέρχονται σε 700 ευρώ ανά εξάμηνο» στο ορθό «τα οποία
ανέρχονται σε 550 ευρώ ανά εξάμηνο».
(Από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ι

(5)
Στην 1479/13771/16-5-2019 διαπιστωτική πράξη της
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1981/30-5-2019 τ.Β΄ στις παραγράφους:
Α.1.2) στη σελίδα 22570, στο στίχο 15 εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο:
«ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
στο ορθό:
«ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
Α.1.5) στη σελίδα 22571, στο στίχο 8 εκ των άνω στη
στήλη «ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» της γραμμής με Α/Α 3 του
Πίνακα Α.1.5., διορθώνεται το εσφαλμένο:
«ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ»,
στο ορθό:
«ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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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.

*02028470507190008*

