
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτρο-
πών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγω-
γικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης 
ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιω-
ματικών, Επιλογή ΕΠ. ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προ-
σωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν 
Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 245/2017 απόφασης με 
θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων 
και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 
2017». 

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυρια-
κών) για εφτά (7) άτομα του Τμήματος Συγκοινω-
νιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
για το Β΄ εξάμηνο του 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.840/49/40295/Σ.8628 (1)
     Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτρο-

πών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγω-

γικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης 

ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξι-

ωματικών, Επιλογή ΕΠ. ΟΠ. και Λοιπού Στρκου 

Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώ-

νουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 52 του 
ν.4369/2016 (Α΄ 33).

β. Του άρθρου 152 ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 

ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α΄ 74).

γ. Των άρθρων 41 παρ. 2 και 43 παρ. 2 του ν.δ. 721/1970 
«Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενό-
πλων Δυνάμεων» (Α΄251).

δ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978 «Περί παροχής Κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν της Περιφερειακής και Οικονομι-
κής Αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄232), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/93 «Αύξηση συντάξεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57).

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 «Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄98).

στ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄145).

2. Την υπ΄ αριθμ. Υ10/09-3-2018 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο – Φανούριο Κουβέλη» 
(Β΄854).

3. Την υπ’ αριθμ.Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

4. Την υπ’ αριθμ.27/2018 Εισηγητική Έκθεση Προϊστα-
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

5. Τη με αρ. πρ. 1382537/10-1-2018 Βεβαίωση ΓΕΣ/ΔΟΙ.
6. Tην από 23-1-2018 Βεβαίωση ΓΕΝ/ΔΟΥ
7. Την από 11-1-2018 Βεβαίωση ΓΕΑ/Δ6/Τ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. Η προκαλούμενη συνολική 
ετήσια δαπάνη ύψους 22.000€ περίπου, σε βάρος των 
εγγεγραμμένων στον ΚΑΕ 0517 πιστώσεων του Προϋπο-
λογισμού του ΥΠΕΘΑ, για το έτος 2018 καθώς και για τα 
επόμενα έτη αναλύεται ως εξής: ΓΕΣ ΕΦ11-200: 10.000€, 
ΓΕΝ ΕΦ 11-300: 10.000€, ΓΕΑ ΕΦ 11-410: 2.000€. Για τα 
επόμενα έτη η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από 
τις εγκριθησόμενες σχετικές πιστώσεις των Προϋπο-
λογισμών των ετών αυτών, χωρίς να επηρεαστούν τα 
ανώτατα όρια του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1959

21397



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21398 Τεύχος Β’ 1959/01.06.2018

Άρθρο 1
Κατηγορίες Προσωπικού Επιτροπών

Το προσωπικό των επιτροπών εντάσσεται σε τέσσερις 
κατηγορίες, βάσει των οποίων καθορίζεται το ύψος της 
αμοιβής τους, ως ακολούθως:

α. Κατηγορία Α΄: Υπάγονται οι στρατιωτικοί, οι δημό-
σιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στο χώρο 
του Δημοσίου, οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών, οι 
καθηγητές Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης 
και οι ωρομίσθιοι καθηγητές που διδάσκουν στις Παρα-
γωγικές Σχολές των Ε.Δ.

β. Κατηγορία Β΄: Υπάγονται οι καθηγητές Μέσης Εκ-
παίδευσης, που δεν ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό 
των Παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ.

γ. Κατηγορία Γ΄: Υπάγεται το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(A.Τ.Ε.Ι.)

δ. Κατηγορία Δ΄: Υπάγεται το Διδακτικό Ερευνητικό 
Προσωπικό (Δ.Ε.Π), των Πανεπιστημίων.

Άρθρο 2
Αποζημίωση Επιτροπών

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση, για κάθε βαθμολο-
γούμενο γραπτό ή προφορική εξέταση υποψηφίου, των 
ειδικών εξεταστών, του Προέδρου, των μελών και του 
Γραμματέα των εξεταστικών επιτροπών, κατά κατηγορία 
προσωπικού του προηγούμενου άρθρου, ως εξής:

α. Για το προσωπικό της κατηγορίας Α΄, 0,16 € για κα-
θένα. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
16,00 €.

β. Για το προσωπικό της κατηγορίας Β΄, 0,28 € για κα-
θένα. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
24,00 €.

γ. Για το προσωπικό της κατηγορίας Γ΄, 0,32 € για κα-
θένα. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
32,00 €.

δ. Για το προσωπικό της κατηγορίας Δ΄, 0,36 € για κα-
θένα. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
44,00 €.

2. Για τις αθλητικές δοκιμασίες καταβάλλεται αποζημί-
ωση, ίση προς το ½ της αποζημίωσης που καθορίζεται 
στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με την κατηγορία που ανή-
κουν τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών. Οι επιμέρους 
αθλητικές δοκιμασίες, θεωρούνται ως ενιαίο μάθημα 
και η αποζημίωση υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό 
των υποψηφίων.

3. Για την ψυχοτεχνική δοκιμασία καταβάλλεται η απο-
ζημίωση που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα 
με την κατηγορία που ανήκουν τα μέλη των εξεταστικών 
επιτροπών. Τα επιμέρους στάδια της ψυχοτεχνικής δοκι-
μασίας, θεωρούνται ως ενιαίο μάθημα και η αποζημίωση 
υπολογίζεται για ένα μάθημα, ανάλογα με τον αριθμό 
των υποψηφίων.

4. Για κάθε μάθημα καταβάλλεται μια αποζημίωση, 
ανεξάρτητα αν προβλέπεται για ίδιο μάθημα, γραπτή 
και προφορική εξέταση.

5. Στα μέλη επιτροπών ελέγχου πληρότητας δικαιολο-
γητικών, των συμβουλίων επιλογής και λοιπών βοηθητι-

κών εργασιών, όπου αυτές προβλέπονται, καταβάλλεται 
αποζημίωση, ίση προς το 1/5 της αποζημίωσης που ορί-
ζεται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα 
με την κατηγορία που ανήκουν.

6. Στα μέλη επιτροπών αποκάλυψης γραπτών - εκδό-
σεως αποτελεσμάτων και κωδικογράφησης, όπου αυτές 
προβλέπονται, καταβάλλεται αποζημίωση, ίση προς το 
1/3, αυτής που καθορίζεται στη παράγραφο 1 του πα-
ρόντος άρθρου, ανάλογα την κατηγορία.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή των αναφερόμενων αποζημιώσεων γί-
νεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, πέραν των τυχόν 
απαιτούμενων από ειδικές διατάξεις, για τις πρόσθετες 
αμοιβές:

α. Αντίγραφο διαταγής διορισμού.
β. Βεβαίωση του Δντη Σπουδών της οικείας Σχολής.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Δντης Σπουδών, θα 

χορηγείται βεβαίωση από τον πρόεδρο της οικείας επι-
τροπής στην οποία θα βεβαιώνονται:

α. Για τις εξεταστικές επιτροπές, η κατηγορία στην 
οποία ανήκει ο εξεταστής, το μάθημα και ο αριθμός των 
εξετασθέντων γραπτών ή υποψηφίων από τον εξεταστή.

β. Για τις επιτροπές της παραγράφου 5 του προηγού-
μενου άρθρου, ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβα-
λαν δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις και των 
οποίων τα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την επιτροπή.

γ. Για τις επιτροπές της παραγράφου 6 του προηγούμε-
νου άρθρου, ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις.

Άρθρο 4
Περιορισμοί

Οι αποζημιώσεις που καθορίζονται με τη παρούσα 
απόφαση, θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και για το 
ύψος αυτών εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και οι πε-
ριορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συ-
ντάγματος, του άρθρου 156 του ν.4472/2017(Α΄ 74) και 
του άρθρου 28 του ν.4354/2015(Α΄ 176).

Επίσης, οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν, ανά δικαιούχο, το όριο των χιλίων διακοσί-
ων (1.200€) ευρώ το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο 
των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600€) ευρώ το έτος.

Άρθρο 5
Κρατήσεις

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπόκεινται σε κρατήσεις 
υπέρ Δημοσίου και Τρίτων, όπως καθορίζονται εκάστοτε 
από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με 
αρ. 2/2871/0022/29-1-2007/ κοινή απόφαση Υφυπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας 
«Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για 
τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., 
των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης 
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ. ΟΠ. και 
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Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που 
Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 42).

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
01.01.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Εθνικής Άμυνας Οικονομικών
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. 77320 (2)
 Τροποποίηση της αριθμ. 245/2017 απόφασης με 
θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων 
και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 
2017». 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. το ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 

και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατά-
ξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 

2. το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και 
ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», 

3. το π.δ. 18/2018 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 

4. το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», 

5. το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», 

6. την αριθμ. Υ2/22-09-2015 (Β΄ 2076) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», 

7. την αριθμ. Υ8/25.9.2015 (Β΄ 2109) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κωνσταντίνο Φωτάκη», 

8. την 288/03-04-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 173) υπουργική από-
φαση με θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και 
Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. τη με αριθμ. 182/ 27-1-2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Προϋπολογισμός έτους 2017 του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας», 

10. τη με αριθμ. 245/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1066) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων 
και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την 223400/1.12.2017,

11. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αντικαθιστούμε την παρ. Α της με αριθμ. 245/2017 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ετήσιος προγραμματι-
σμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 
2017», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 
223400/19.12.2017, ως εξής: 

«Α. Τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων και την 
κατανομή πόρων ύψους ενενήντα τεσσάρων εκατομ-
μυρίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 94.030.000,00), του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 
για το έτος 2017, ως εξής: 

1. Ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 
15.000.000,00) για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψή-
φιους Διδάκτορες για τις Επιστημονικές Περιοχές: Φυσι-
κές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές 
Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες και Τέχνες. 

Το εν λόγω ποσό αναλύεται ως εξής: α) Ποσό πέντε 
εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00) αφορά την αύξηση της 
δημόσιας δαπάνης της με αριθμ. 185494/12/31-10-2016 
1ης Προκήρυξης της ΓΓΕΤ για «Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για 
Υποψήφιους Διδάκτορες». 

β) Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000,00) 
αφορά την προκήρυξη υποτροφιών για Υποψήφιους 
Διδάκτορες. 

2. Ποσό εικοσιπέντε εκατομμυρίων  ευρώ (€25.000.000,00) 
για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. 

Με το εν λόγω ποσό θα αυξηθεί η δημόσια δαπάνη της 
με αριθμ. 3094/12/9-01-2017 1ης Προκήρυξης της ΓΓΕΤ 
«Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδι-
δακτόρων Ερευνητών /τριών». 

3. Ποσό τριάντα τριών εκατομμυρίων (€ 33.000.000,00) 
για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις 
Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστή-
μες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες 
Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, 
ως εξής: Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για μέλη ΔΕΠ 
και Ερευνητές/τριες. 

4. Ποσό είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000,00) για την 
ενίσχυση του Ερευνητικού Εξοπλισμού, ως εξής: Προκή-
ρυξη για την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού. 
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5. Ποσό ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(€ 1.030.000,00) για τη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» 
και Εμβληματικές Δράσεις, ως εξής: Προκήρυξη για την 
Ενίσχυση της Αλληλεπίδρασης Επιστήμης και Κοινωνί-
ας, καθώς και Προκηρύξεις για Εμβληματικές Δράσεις». 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 245/2017 απόφα-
ση του Αναπληρωτής Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική 
απόφαση 223400/19.12.2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ι

       Αριθμ. 89313/1809 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυρια-

κών) για εφτά (7) άτομα του Τμήματος Συγκοινω-

νιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

για το Β΄ εξάμηνο του 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
7 ΔΕ Χειριστές του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας για την 
αντιμετώπιση όλων των έκτακτων καιρικών φαινομένων 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις κ.λπ.) καθώς 
και για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
8.300 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 
των ΚΑΕ 0511 (4.000€) και 0512 (4.300€) σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2018, για την πληρωμή των 
υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων.

5. Την αρ. πρ. 56004/2837/18-11-2011 απόφαση «Κα-
θιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων, των τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων της 
έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων» (ΦΕΚ 2742/Β΄/
25-11-2011), αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-
τινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρακάτω 
υπαλλήλους του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρει-
ας Δυτικής Μακεδονίας για το Β΄ εξάμηνο του 2018, μέχρι 
120 απογευματινές ώρες έκαστος και μέχρι 96 ώρες για 
νυχτερινές, εξαιρέσιμες και Κυριακές έκαστος:

Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων

Αριθμός
υπαλλήλων

Σύνολο ωρών Ώρες απογευματινής 
Εργασίας

(120 ώρες)

Ώρες νυχτερινής 
εργασίας
(48 ώρες)

Ώρες Εξαιρ.
Ημερών και Κυριακών

(48 ώρες)
ΔΕ Χειριστών 7 1512 840 336 336
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 17 Μαΐου 2018

O Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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