
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη της Ευθυμίας Κουρτίδου, υπαλλήλου με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Γεωτεχνι-
κών, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας ΠΕ του Τμήμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστήμιου Θράκης.

2 Ένταξη του Άγγελου Συμεωνίδη, υπαλλήλου 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοι-
κητικού-Οικονομικού, σε θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Κατηγορί-
ας ΠΕ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής 
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού-
ντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Πα-
ραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

4 Συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρ-
θρου 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης 
του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β/1708).

5 Καθιέρωση απογευματινής εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
για πολιτικούς υπαλλήλους του Ταμείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για το έτος 
2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 6780/14-6-2017, 
απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2169/τ.Β΄/26-6-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/23499/2547/831 (1)
Ένταξη της Ευθυμίας Κουρτίδου, υπαλλήλου με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Γεωτεχνικών, 

σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-

κού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-

σολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15θ του άρθρου 15 του 

ν.4485/2017 (114 Α’),
2. τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 
(ΦΕΚ 17 Α’), του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32 Α’), της περ.ζ της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’) και της παρ. 3 του άρθρου 27 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83),

3. τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του 
π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ 99 Α’),

4. την υπ’ αριθ. 59950/Ζ2/06.04.2017 εγκύκλιο του 
Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 
του ν. 4452/2017 (Α’17) διατάξεων, που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας» (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝΤ),

5. τη με ημερομηνία 24.03.2017 αίτηση της Ευθυμίας 
Κουρτίδου του Αποστόλου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ 
ειδικότητας Γεωτεχνικού, για ένταξη σε θέση Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας ΠΕ 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας, με όλα τα συνημμένα έγγραφα,

6. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/42453/1146/17.5.2017 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής 
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Ανάπτυξης (αριθ. συν.12/10.5.2017) για τον ορισμό της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

7. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/44772/1236/24.5.2017 
Εισηγητική Έκθεση,

8. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (αριθ. συν. 13/25.5.2017) για την έντα-
ξη στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. της Ευθυμίας Κουρτίδου στο 
γνωστικό αντικείμενο «Γεωπονία»,

9. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53900/2078/10.01.2018 
απόφαση της Συγκλήτου για μεταφορά κενής θέσης 
ΕΤΕΠ του Ιδρύματος στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

10. ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ/γμα που θα ρυθμίζει τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών 
Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
29 του ν.4009/2011 και κατατάσσεται αυτοδίκαια στις 
βαθμίδες του π.δ. 117/2002,

11. το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,

12. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου,
13. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 

(ΦΕΚ 327/08.02.2017/Β’) απόφαση της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύ-
τανη-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλή-
ρωση Πρύτανη», διαπιστώνεται:

Η ένταξη της Ευθυμίας Κουρτίδου του Αποστόλου, 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Γεωτεχνικών, σε 
κενή οργανική θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 
του ν.4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι-
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Γεωπονία», με αντίστοιχη κατάργη-
ση της κατεχόμενης θέσης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/23503/2548/830 (2)
Ένταξη του Άγγελου Συμεωνίδη, υπαλλήλου με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητι-

κού-Οικονομικού, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Ερ-

γαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Κατηγορίας 

ΠΕ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Πε-

ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επι-

στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρί-

τειου Πανεπιστήμιου Θράκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.15θ του άρθρου 15 του 

ν.4485/2017 (114 Α’),

2. τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’), 
του άρθρου 68 παρ.3 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’), της 
περ. ζ της παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/Α’) και της παρ.3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α’ 83),

3. τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του π.δ. 
117/2002 (ΦΕΚ 99/Α’),

4. την υπ’ αριθ. 59950/Ζ2/06.04.2017 εγκύκλιο του 
Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του 
νόμου 4452/2017 (Α’ 17) διατάξεων, που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας» (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝΤ),

5. τη με ημερομηνία 29.03.2017 αίτηση του Άγγελου 
Συμεωνίδη του Νικολάου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας 
ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, για ένταξη 
σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ), Κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της 
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με όλα 
τα συνημμένα έγγραφα,

6. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/34082/1114/10.3.2017 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (αριθ.
συν. 6/08.3.2017) για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγη-
τικής Επιτροπής,

7. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/43886/1472/18.5.2017 
Εισηγητική Έκθεση,

8. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων (αριθ.συν. 9/31.5.2017) για την ένταξη στην κα-
τηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Άγγελου Συμεωνίδη στο γνωστικό 
αντικείμενο «Δασολογία»,

9. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/50939/1938/10.01.2018 
απόφαση της Συγκλήτου για μεταφορά κενής θέσης 
ΕΤΕΠ του Ιδρύματος στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

10. ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ/γμα που θα ρυθμίζει τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών 
Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011 και κατατάσσεται αυτοδίκαια στις 
βαθμίδες του π.δ. 117/2002,

11. το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,

12. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλ-
λήλου,

13. την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 
(ΦΕΚ 327/08.02.2017/Β) απόφαση της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύ-
τανη-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλή-
ρωση Πρύτανη», διαπιστώνεται:

Η ένταξη του Άγγελου Συμεωνίδη του Νικολάου, υπαλλή-
λου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
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(ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, 
σε κενή οργανική θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι-
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Δασολογία», με αντίστοιχη κατάργηση της κα-
τεχόμενης θέσης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/26189/2853/875 (3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρε-

τούντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανι-

κών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 

Θράκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.15θ του ν.4485/2017 

(114 Α’) και της παρ.7 του άρθρου 27 του ν.4386/2016 
(83 Α’).

2. Την αριθ.126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

3. Την υπ’ αριθ. Α3362/28.4.2015 απόφαση του Πρύτα-
νη περί ίδρυσης Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης (ΦΕΚ 838/Β’).

4. Την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/9573/893/16.10.2017 πράξη 
Ανάληψης Καθηκόντων της Αναστασίας Ταουκτσόγλου.

5. Την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/9853/916/17.10.2017 πράξη 
Ανάληψης Καθηκόντων του Ιωάννη Σιούρη.

6. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (αριθ.συν. 
4/19.12.2017) για τον καθορισμό του γνωστικού αντι-
κειμένου των μελών ΕΔΙΠ Αναστασίας Ταουκτσόγλου 
και Ιωάννη Σιούρη.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (ΦΕΚ 
327/08.02.2017 τ.Β’) απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη-
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη», διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο των μελών Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης καθο-
ρίζεται ως ακολούθως:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Σιούρης
Μιχαήλ ΕΔΙΠ

Κρυσταλλικές 

και Μαγνητικές 

Δομές - 

Μαγνητικοί Ύαλοι

Τεχνολογίας 

Υλικών

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   

 Ι 

     Αριθ. απόφ. 130/02/16.01.2018 (4)
Συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρ-
θρου 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης 
του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β/1708) .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα αρθρ. 64 και 70 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170).
2. Την εισηγητική έκθεση του αρθρ. 70 του ν. 3996/2011.
3. Την παρ. 6 του αρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’  91), όπως 

προσετέθη με το αρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
4. Την υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφαση του Δ.Σ. του 

ΟΑΕΔ (Β’ 1708), ως ισχύει.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του και
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύ-

πτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ή 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 
2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 
(Β’1708), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«Στο τέλος της παρ. 2 του αρθρ. 2 της υπ’ αριθ. 
635/08.03.2016 (Β’ 1708) απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίπτωση 
ιθ’ ως εξής: “ιθ’) επιβολή προστίμου του εδ. β της παρ.6 
του αρθρ. 7 του ν. 1545/1985, όπως προσετέθη με το 
αρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’137)“».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 από-
φασή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ   

jeroklis
Texte surligné 
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 Αριθμ. 8069/1/413 (5)
Καθιέρωση απογευματινής εργασίας καθ’ υπέρ-

βαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 

για πολιτικούς υπαλλήλους του Ταμείου Επικου-

ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμέ-

νων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για 

το έτος 2018. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 136 του ν.3655/2008 

(Α’85) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλι-
στικές διατάξεις», ως τροποποιηθείσες ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (Α’20) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοιν. Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α’208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Α’226) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμο-
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015», ως τροποποιηθείσες ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 
(Α’176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 62 του ν.4369/2015 
(Α’ 33).

8. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν.4354/2015 (176/Α’)».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α’145) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

10. Την υπ’ αριθμ. 177659 από 22-01-2018 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ.: 6ΘΜΒΟΡΡΞ-ΛΥΦ).

11. Το ΦΕΚ 730/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016 στο οποίο δη-
μοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/369 από 29-12-2016
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με 

θέμα «Διορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας 
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)» με την οποία διορίζεται ως Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. η Ταξίαρχος ΧΑΡΩΝΗ Πανα-
γιώτα του Μιχαήλ με τριετή θητεία.

12. Το υπ’ αριθ. 46/2 από 21-12-2017 Πρακτικό - Από-
φαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

13. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., προκειμένου να διεκπεραι-
ωθούν οι εξής εργασίες: υλοποίηση της διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού των δομών και εν γένει του τρόπου 
λειτουργίας του Ταμείου, σχεδιαζόμενη πλήρη μηχα-
νογράφηση των οικονομικών και άλλων στοιχείων του 
Ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού - Απολογισμού των Το-
μέων του Ταμείου έτους 2017, ανάπτυξη και συντή-
ρηση των πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, διαδικαστικές 
ενέργειες που αφορούν στη ροή εξόδου των μετό-
χων του Ταμείου, τήρηση αρχείων και διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας, διαχείριση του Ενσήμου της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτο-
κόλλου της διοικητικής υποστήριξης, ψηφιοποίηση 
Πρακτικών - Αποφάσεων του Δ.Σ. και Αποφάσεων του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών 
περί χορήγησης εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων και 
χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων του ν.826/1978, 
όπως τροποποιηθέν ισχύει.

14. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με 
την απόφαση αυτή προϋπολογίζεται να ανέλθει στο 
ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ 
(5.204,00 €), η οποία θα κατανεμηθεί σε μηνιαία βάση 
και με κριτήριο τις ανάγκες του Ταμείου για υπερωριακή 
απασχόληση.

15. Η από 15-12-2017 βεβαίωση εγγραφής πίστωσης 
στον Προϋπολογισμό Δαπανών, Διοίκησης και Λειτουρ-
γίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οικονομικού έτους 2018 του Τμή-
ματος Οικονομικής Διαχείρισης, που αφορά αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας Πολιτικών Υπαλλήλων (Κ.Α.Ε. 
0261) χρηματικού ποσού ύψους πέντε χιλιάδων διακο-
σίων τεσσάρων ευρώ (5.204,00 €).

16. Την υπ’ αριθ. 176427/Π495 από 21-12-2016 από-
φαση «Έγκριση προϋπολογισμού ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομι-
κού έτους 2017» - (ΑΔΑ: 64ΒΣ465ΧΘ7-ΑΨΡ), αποφα-
σίζουμε:

1. Την έγκριση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 του ν.4354/2015, της καθιέρωσης με αμοιβή 
υπερωριακής εργασίας των πολιτικών υπαλλήλων του 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχο-
λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), για το 
έτος 2018 και συγκεκριμένα για τέσσερις (4) υπαλλήλους, 
για εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες εργασίας, οι οποίες θα 
παρέχονται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μετά το 
πέρας του ωραρίου και μέχρι την 20:00’ ώρα, ανάλογα 
με τις υπηρεσιακές ανάγκες και εντός της εγκεκριμένης 
πίστωσης.

2. Οι ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας, καθ’ υπέρ-
βαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν:
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• τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως,
•  τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους 2018 και άλλες εκατόν είκοσι (120 
κατά το δεύτερο εξάμηνο αυτού.

3. Υπεύθυνοι ελέγχου και παρακολούθησης της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, 
ορίζονται οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των Τμημάτων - 
Αυτοτελών Γραφείων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καθώς και οι 
Αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι παρέχουν βεβαιώσεις 
στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εν 
συνεχεία, ο Προϊστάμενος του εν λόγω Τμήματος ή ο 
Αναπληρωτής αυτού χορηγεί βεβαίωση, στην οποία 
εμφαίνονται, συγκεντρωτικά, ο αριθμός των υπαλλή-
λων, τα ονοματεπώνυμα τους, καθώς και οι υπερωρι-
ακές ώρες εργασίας τους. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί 
προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής απο-
ζημίωσης.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΩΝΗ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην 6780/14-6-2017 απόφαση του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2169/τ.Β΄/26-6-2017, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: 
«Αριθμ. 6780
……. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Alma Mater 

Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο 
Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο 
του Στρασβούργου (Γαλλία), με τίτλο «Ευρωπαϊκοί Πολι-
τισμοί και Λογοτεχνίες (European Literary Cultures-CLE)» 
- Αναμόρφωση και Επέκταση του Προγράμματος …….»,

στο ορθό:
«Αριθμ. 6780
……... σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Alma Mater 

Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο 
Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο 
του Στρασβούργου (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Σενεγάλη), με τίτλο «Ευρωπαϊκοί 
Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες (European Literary Cultures-
CLE)» –Αναμόρφωση και Επέκταση του Προγράμματος 
……….». 

 (Από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  
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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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