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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου
Ε.Ε.

2

Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 της
εταιρείας “ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

3

Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της
πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των
δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με το σημείο 14
«αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης» της αριθμ. 589/2014 απόφασης της
Ε.Α.

4

Καθορισμός διαδικασίας για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη των Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Ε.Σ.Ε.) των
Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και
για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των Μητρώων Αξιολογητών αυτών, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του
ν. 4485/2017.

5

Ανάκληση της 578/2-8-2017 απόφασης Διοικήτριας και μεταβίβαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 7
παρ. 8 «περί Αρμοδιότητας Διοικητή» περ. 26
ου ν. 3329/2005, στο σκέλος παραλαβής πάσης
φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων,
εξώδικων δηλώσεων, συμβάσεων εκχώρησης
απαιτήσεων και κάθε αναγκαστική κατάσχεση εις
χείρας τρίτου.

6

Πραγματοποίηση εργασίας καθ’υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων [ΤΟΕΒ]
Πελοπίου.

Αρ. Φύλλου 326

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου
Ε.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 8 και 10 του ν.1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-6-1986).
2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999).
3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002), όπως ισχύει.
4.Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
5. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-2006)
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”
(Α΄112).
7. Του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 “Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο
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έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας” (40 Α΄).
8. Του άρθρου 95 του π.δ. 26/2012 “Κωδικοποίηση
σ΄ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών” (ΦΕΚ Α΄ 57/15-3-2012).
9. Το π.δ. αριθμ. 24 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20/27-1-2015).
10. Του π.δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α΄208).
11. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161/Α΄/30-10-2017).
12. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”.
13. Του π.δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160).
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
15. Την ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη,
αποφασίζουμε:
1. Η καταχώρηση και εκτύπωση των ακόλουθων αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να διεκπεραιώνονται
και από τα ΚΕΠ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
των ΚΕΠ (eKEP), το οποίο θα έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΠ.ΕΣ. μέσω της
ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.
I. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ
II. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε.
2. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ «eKEP» κατά την υποβολή
της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την
έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης
της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καθώς επίσης και δυνατότητα/διαδικασία τεχνικής υποστήριξης (Help Desk).
3. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι. και II. της παρ. 1, ξεκινά από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τεύχος Β’ 326/08.02.2019

Αριθμ. 59501/3097
(2)
Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 της
εταιρείας “ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 «Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ» του ν. 3891/
2010 (Α’ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη
του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις
για τον σιδηροδρομικό τομέα»,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
γ) των άρθρων 6, 7 και 10 του ν. 3429/2005 (Α’ 314)
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) των άρθρων 24, 45, 46 και 77 του ν. 4270/2014
(Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
ε) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022»,
στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
η) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Τις αριθμ. αποφάσεις:
α) 2/1400/ΔΠΓΚ/17-2-2016 (Β’ 476) του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005»,
β) 63576/3192/3-1-2018 (Β’ 8) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών “Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018, του εποπτευόμενου φορέα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)“».
3. Την αριθμ. 3524/18-7-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. «Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019 - 2022 της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» κατά την
873η Συνεδρίασή του.
4. Την από 2-8-2018 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
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Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται το επιχειρησιακό σχέδιο του εποπτευόμενου φορέα “ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.” για τα έτη 2019 - 2022, με έτος
βάσης το οικονομικό έτος 2018, όπως διαβιβάστηκε με
το αριθμ. 6438/18/25-7-2018 έγγραφο της εταιρείας και
βρίσκεται στα αρχεία της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
2. Εντέλλεται η διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του επιχειρησιακού
σχεδίου, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της
παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συμφωνηθεί
στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1*596/2014
(3)
Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της
πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των
δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με το σημείο 14
«αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης» της αριθμ. 589/2014 απόφασης της
Ε.Α.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ιου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα
1Α, Αθήνα, την 4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:30, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Δημήτριος Λουκάς (Αντιπρόεδρος)
Βικτωρία Μερτικοπούλου,
Λευκοθέα Ντέκα,
Φραγκίσκος Αρμάος,
Νικόλαος Νικολάΐδης,
Δημήτριος Δανηλάτος και
Ιωάννης Αυγερινός. Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα
1 * Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε μία επιπλέον έκδοση
με τα διακριτικά: 1) Έκδοση για το ΦΕΚ. Στην εταιρία ΔΕΠΑ ΑΕ θα
επιδοθεί η απόρρητη έκδοση. Από την παραπάνω έκδοση έχουν
αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη
[...]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20-4-2011),
όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16-1-2013). Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).
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Θέμα της συνεδρίασης: Αποδοχή από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με το
σημείο 14 «αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης» της αριθμ. 589/2014 απόφασης της Ε.Α.
Πριν την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος όρισε
Γραμματέα της υπόθεσης την Ηλιάνα Κούτρα, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Ζαχαρία.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μετά από πρόσκληση
εκπρόσωποι της ΡΑΕ και της εταιρίας ΔΕΠΑ.
Τη ΡΑΕ εκπροσώπησαν ο Μιχαήλ Θωμαδάκης (Μέλος
της Ολομέλειας της ΡΑΕ), ο Γεώργιος Παιδακάκης (Στέλεχος της ΡΑΕ), η Αγγελική Μουρτζίκου (Στέλεχος της ΡΑΕ)
και η Αλεξία Τροκούδη (Στέλεχος της ΡΑΕ).
Την ΔΕΠΑ ΑΕ εκπροσώπησαν ο [...], ο [...], η [...], η [...],
ο Νικόλαος Φαραντούρης (Νομικός Σύμβουλος-πληρεξούσιος δικηγόρος) και ο Θωμάς Αμοργιανιώτης (πληρεξούσιος δκηγόρος).
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μετά από ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων παραγόντων
στη συνεδρίαση, όπως αυτές αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Επιτροπής, η εταιρία
ΔΕΠΑ Α.Ε. κατέθεσε στην Ολομέλεια, έγγραφο με αναθεωρημένες δεσμεύσεις που προτίθεται να αναλάβει η
εταιρία τους και ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση
τους. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα κατά τα ανωτέρω διαμειφθέντα ενώπιον της, αφού αποχώρησαν οι
παράγοντες της ΡΑΕ και τα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Με την αριθμ. 589/VII/2014 απόφαση της, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού (εφεξής και «Ε.Α.») αποδέχθηκε και κατέστησε υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η εταιρία ΔΕΠΑ Α.Ε. (εφεξής και «ΔΕΠΑ») βάσει του άρθρου 25
παρ. 6 του ν. 3959/2011, μεταξύ των οποίων και ο 14
όρος με βάση τον οποίο η ΔΕΠΑ δεσμεύτηκε, « σε αντιστοιχία με τα όσα η ίδια δέχονταν για τις τριμηνιαίες
συμβάσεις να μην απαιτεί στις ετήσιες δημοπρασίες
την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
από τους συμμετέχοντες, εφόσον οι τελευταίοι έχουν
ήδη καταθέσει εγγυητική επιστολή κατά τις προβλέψεις
της Σύμβασης Πώλησης φ.α, σε ύψος τέτοιο που να καλύπτει τις κατακυρωθείσες στη δημοπρασία ποσότητες
και για όσο χρόνο αυτή δεν έχει λήξει. Σε διαφορετική
περίπτωση, η ΔΕΠΑ δύναται να ζητεί την κατάθεση συμπληρωματικής ή νέας εγγυητικής επιστολής για την κατακυρωθείσα ποσότητα». Ήδη όμως από την εφαρμογή
στην πράξη αυτού του όρου, προέκυψαν ζητήματα για
τους πελάτες εκείνους, οι οποίοι που ενώ είχαν καταθέσει
εγγυητική επιστολή στα πλαίσια της συνεργασίας με τη
ΔΕΠΑ και ήταν αυτή ενεργής, με την έννοια ότι δεν είχε
παραληφθεί το σύνολο της καλυπτόμενης με την εγγύηση ποσότητας φ.α ή λόγω διακανονισμού με τη ΔΕΠΑ
τμηματικής εξόφλησης των οφειλών που υπήρχαν και
εξυπηρετούνταν η τμηματική αυτή καταβολή, υποχρεώνονταν οι ανωτέρω, προκειμένου να λάβουν μέρος σε
δημοπρασίες τρίμηνης ή ετήσιας διάρκειας να καταθέσουν εκ νέου εγγυητική επιστολή για το συνολικό ύψος
της ποσότητας για την οποία δήλωναν ότι θα συμμετεί-
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χαν στη Δημοπρασία. Η υποχρέωση αυτή ήταν σαφώς
ανασταλτικός παράγων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη δημοπρασίες, αφού ήταν υποχρεωμένοι
να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές για τις ποσότητες που
δήλωναν ότι θα συμμετείχαν στη δημοπρασία, ενώ η
ΔΕΠΑ κρατούσε εγγυητικές επιστολές στα χέρια της για
ποσότητες, η απορρόφηση στων οποίων ήταν ακόμη
εκκρεμής. Η χορήγηση όμως εγγυητικών επιστολών από
τις Τράπεζες λόγω και της σοβούσης και στον κλάδο της
ενέργειας κρίσης ήταν εξαιρετικά δυσχερής.
2. Την πραγματικότητα αυτή, η οποία επισημάνθηκε
από την Επιτροπή στη ΔΕΠΑ, αποδέχτηκαν οι εκπρόσωποι της, οι οποίοι δεν παραλείπουν να τονίζουν ότι και
στις δικές τους επιθυμίες εντάσσεται, το να επιτύχει η
διαδικασία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ώστε και οι
ίδιοι να συμβάλλουν στην ελάφρυνση των επιχειρήσεων
από τη δαπάνη των καυσίμων που καλύπτει ένα σοβαρό
τμήμα των δαπανών ιδιαίτερα εκείνων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό η
ΔΕΠΑ, ζήτησε τη συμπλήρωση του εν λόγω 14ου όρου
με την προσθήκη δύο παραγράφων.
3. Με την πρώτη (14α) παράγραφο, αναφορικά με τις
τριμηνιαίες δημοπρασίες, η ΔΕΠΑ ανέλαβε τη δέσμευση
να μην απαιτεί από μέρους όσων από τους Πελάτες της
έχουν μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές, την
κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στην
περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίοι έχουν καταθέσει ήδη, τουλάχιστον ίσης αξίας και διάρκειας ισχύος,
εγγυητική επιστολή κατά τις προβλέψεις της Σύμβασης
Πώλησης φ.α. με τη ΔΕΠΑ (τροποποίηση που έγινε δεκτή
κατά τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2013).
4. Με τη δεύτερη παράγραφο (14β), αναφορικά με
τις ετήσιες δημοπρασίες, η ΔΕΠΑ ανέλαβε τη δέσμευση
να μην απαιτεί από μέρους όσων από τους Πελάτες της
έχουν μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους
μεγαλύτερου του 80% της αξίας κατανάλωσης φ.α. 35
ημερών. Για τους λοιπούς, όμως, επιτυχόντες στην ετήσια
δημοπρασία, η ΔΕΠΑ θα μπορεί να ζητεί την κατάθεση
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους μέχρι
100% της αξίας κατανάλωσης φ.α. 35 ημερών, ενώ η
διάρκεια ισχύος των προβλεπόμενων στην παρούσα
παράγραφο εγγυητικών επιστολών θα είναι έως και την
31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους αναφοράς
της ετήσιας δημοπρασίας.».
Κατ' ακολουθίαν η Επιτροπή αποδέχεται τις δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ, όπως ανωτέρω αναλύθηκαν και στο διατακτικό παρατίθενται, με την αυτονόητη επισήμανση,
ότι αν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν εκτός εγγύησης
ποσότητες πέραν των κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεων, η
ΔΕΠΑ θα αξιώνει τη εγγυητική κάλυψη των νέων προς
απόληψη ποσοτήτων φ.α.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε πρόταση της Δημόσιας
Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερη απόφαση (αριθμ. 589/2014) της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα για τροποποίηση του
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σημείου 14 «αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης», ως ακολούθως:
«Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
14α. Στο πλαίσιο των τριμηνιαίων δημοπρασιών η
ΔΕΠΑ δεσμεύεται να μην απαιτεί από μέρους όσων Πελατών της έχουν μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές
την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
στην περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίοι έχουν
καταθέσει ήδη, τουλάχιστον ίσης αξίας και διάρκειας
ισχύος, εγγυητική επιστολή κατά τις προβλέψεις της Σύμβασης Πώλησης φ.α. με τη ΔΕΠΑ (τροποποίηση που έγινε
δεκτή κατά τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2013).
14β. Στο πλαίσιο των ετήσιων δημοπρασιών η ΔΕΠΑ
δεσμεύεται να μην απαιτεί από μέρους όσων Πελατών
της έχουν μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές την
κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους
μεγαλύτερου του 80% της αξίας κατανάλωσης φ.α. 35
ημερών. Για τους λοιπούς επιτυχόντες στην ετήσια δημοπρασία, η ΔΕΠΑ δύναται να ζητεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους μέχρι 100% της
αξίας κατανάλωσης φ.α. 35 ημερών. Η διάρκεια ισχύος
των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο εγγυητικών επιστολών θα είναι έως και την 31 Ιανουαρίου
του έτους που έπεται του έτους αναφοράς της ετήσιας
δημοπρασίας».
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι 551/
VII/2012 και 589/2014 αποφάσεις της ΕΑ.
Η απόφαση εκδόθηκε την 4η Νοεμβρίου 2014.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 216
(4)
Καθορισμός διαδικασίας για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη των Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Ε.Σ.Ε.) των
Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και
για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των Μητρώων Αξιολογητών αυτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85
του ν. 4485/2017.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 04/20-12-2018)
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ.
160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/3-11-2008) και με τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
• Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
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ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4-8-2017, τ.Α΄).
• Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ' του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94/14-8-2015/τ. Α') σχετικές με τις δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας.
• Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/69-2011/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/13-7-2010/ τ.Α'), όπως ισχύει.
• Το πρακτικό της αριθμ. 04/20-12-2018 συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.2. «Καθορισμός διαδικασίας για
τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη
των Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Ε.Σ.Ε.)
των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και για
την κατάρτιση και επικαιροποίηση των Μητρώων Αξιολογητών αυτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 και
της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017».
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει και ορίζει τη διαδικασία για τη
συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη των
Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Ε.Σ.Ε.) των
Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση των Μητρώων Αξιολογητών
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της
παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αρμοδιότητες της Ε.Σ.Ε.
Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
(Ε.Σ.Ε.), που συγκροτείται με απόφαση της οικείας Κοσμητείας, είναι αρμόδια για τη διενέργεια εξωτερικής ακαδημαϊκής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών
σπουδών της κάθε Σχολής (παρ. 3 και 4 του άρθρου 44
του ν. 4485/2017).
Άρθρο 2
Πρόεδρος και Μέλη της Ε.Σ.Ε.
Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές/τριες από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή
της ημεδαπής, οι οποίοι/ες έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες
στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, του
αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθε-
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ση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες σε Π.Μ.Σ.
της οικείας Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια της Σχολής.
Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. και ο/η αναπληρωτής/τρια
του/της είναι μέλη της Ε.Σ.Ε., καθηγητές/τριες α' βαθμ'ώας ή αναπληρωτές/τριες καθηγητές/τριες και ορίζονται
με απόφαστ\ της οικείας Κοσμητείας.
Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια εκλέγεται μαζί με
τον/την αναπληρωτή/τριά του/της με άμεση, μυστική και
καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών της Σχολής, με διαδικασία ανάλογη
αυτής για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών/τριών
στα συλλογικά όργανα της Σχολής.
Άρθρο 3
Θητεία των μελών της Ε.Σ.Ε.
Η θητεία των μελών της Ε.Σ.Ε. είναι πενταετής, με
δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τη θητεία του/της
μεταπτυχιακού/ή ς φοιτητή/τριας, η οποία είναι ετήσια.
Άρθρο 4
Συγκρότηση της Ε.Σ.Ε.
Η Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές
κάθε Τμήματος συγκροτείται με απόφαση της οικείας
Κοσμητείας και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό Μητρώο Αξιολογητών/τριών που τηρείται σε κάθε Σχολή.
Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα
από διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων της
οικείας Σχολής, αφού προηγουμένως έχει διερευνηθεί η
διαθεσιμότητα των υποψηφίων και αφορά, κατά προτίμηση, σε υποψηφίους ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα
υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών και που έχουν
διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ή
κωλύεται κάποιο από τα μέλη της Ε.Σ.Ε., η αντικατάσταση
του/της για το υπόλοιπο της θητείας της Ε.Σ.Ε., γίνεται με
απόφαση της οικείας Κοσμητείας.
Άρθρο 5
Κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών/τριών
Για την κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών/τριών,
κάθε τμήμα της οικείας σχολής προτείνει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνοδευόμενη από πλήρη βιογραφικά των υποψηφίων, τρία (3) μέλη
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 44
του ν. 4485/2017 και του άρθρου 2 της παρούσας.
Η κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών γίνεται από
την οικεία Κοσμητεία.
Άρθρο 6
Επικαιροποίηση του Μητρώου
Αξιολογητών/τριών
Το μητρώο που τηρείται σε κάθε σχολή, επικαιροποιείται χωρίς κανένα περιορισμό, με απόφαση της οικείας
Κοσμητείας μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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Άρθρο 7
Λειτουργία της Ε.Σ.Ε.
Η Ε.Σ.Ε., στην αρχή της θητείας, ενημερώνεται για κάθε
θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές
σπουδές που εκπονούνται στα αντίστοιχα τμήματα της
σχολής, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν,
τον αριθμό των φοιτητών/τριών, τους κανόνες επιλογής,
το λειτουργικό κόστος και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα,
ο απολογισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται
αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
Ανά πενταετία, τα μέλη της Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις του οικείου τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν
με εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών, καθώς και με τους/τις Διευθυντές/ριες και
τα μέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης.
Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και
προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων
σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο τμήμα και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της
λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 8
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Δημοσιοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης
Η Έκθεση αξιολόγησης δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος και κοινοποιείται, με ευθύνη
της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της
ποιότητας του ν. 4009/2011.
Άρθρο 9
Δαπάνες μετακίνησης των μελών της Ε.Σ.Ε.
Τα μέλη της Ε.Σ.Ε. δεν λαμβάνουν αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, παρά μόνον
το ποσό για τις δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Άρθρο 10
Διοικητική υποστήριξη της Ε.Σ.Ε.
Η κάθε σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεριμνά για
τη διοικητική υποστήριξη της Ε.Σ.Ε. των Τμημάτων της.
Άρθρο 11
Ειδική διάταξη
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται με απόφαση της Κοσμητείας της οικείας
σχολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 14 Ιανουαρίου 2019
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Αριθμ. απόφ. 37
(5)
Ανάκληση της 578/2-8-2017 απόφασης Διοικήτριας και μεταβίβαση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 7 παρ. 8 «περί Αρμοδιότητας Διοικητή»
περ. 26 του ν. 3329/2005, στο σκέλος παραλαβής
πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, εξώδικων δηλώσεων, συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων και κάθε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2889/2001.
2. Τις διατάξεις του ν. 3204/2003.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999
« Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» περί μεταβίβασης
αρμοδιότητας διοικητικού οργάνου και δημοσίευση των
κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.
4. Tις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 , και παρ. 8 περ. 26
του ν.3329/2005.
5. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 43434/15-6-2016 απόφαση
του Υπουργού Υγείας περί διορισμού της Διοικήτριας
στο ενοποιημένο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 307/τ.ΥΟΔΔ/15-6-2016).
6. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123820/31-12-2012 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υγείας,
αναφορικά με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου μας (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/31-12-2012).
7. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123879/31-12-2012 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας, αναφορικά με την ενοποίηση των Οργανισμών του Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.Β΄).
8. Την αριθμ. 578/2-8-2017 προηγούμενη απόφαση
της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3060 τ.Β΄/6-9-2017, σύμφωνα με την οποία:
α) ανακλήθηκε η αριθμ. 303/27-4-2016 προηγούμενη
απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1415/τ.Β΄/19.5.2016, β) αποφασίσθηκε η μεταβίβαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 7
παρ. 8 «περί αρμοδιότητας Διοικητή..» περ. 26 του ν. 3329/
2005 αρμοδιότητας, στο σκέλος παραλαβής πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, εξώδικων
δηλώσεων, συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων και
κάθε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου, στην
Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας Ευστρατία
Τσαβδαρίδου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και εν απουσία αυτής
στην προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Μαρία Ξεπαπαδάκη, μόνιμη υπάλληλος
κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
Εν απουσία των προαναφερομένων στους παρακάτω
κατά σειρά προτεραιότητας, Προϊσταμένη Υποδιεύθυν-
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σης Διοικητικού Ευαγγελία Κουντουρά, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Διευθύντρια Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Χατζηβασιλείου Δέσποινα, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
9. Το γεγονός ότι στις 13-11-2018 διαγράφηκε από
τη δύναμη του προσωπικού η Τσαβδαρίδου Ευστρατία
λόγω συνταξιοδότησης.
10. Την αριθμ. 1239/14-11-2018 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με την οποία τοποθετήθηκε ως
προσωρινή προϊσταμένη του τμήματος Γραμματείας η
Ελευθεριάδου Άννα, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
11. Τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Την ανάκληση της αριθμ. 578/2-8-2017 προηγούμενης Απόφασής μας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3060/τ.Β΄/6-9-2017.
Β) Τη μεταβίβαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 7
παρ. 8 «περί Αρμοδιότητας Διοικητή..» περ. 26 του Νόμου 3329/2005 αρμοδιότητας, στο σκέλος παραλαβής
πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων,
εξώδικων δηλώσεων, συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων και κάθε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου,
στην Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας Ελευθεριάδου Άννα, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν απουσία αυτής στην
Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού Μαρία Ξεπαπαδάκη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
Εν απουσία των προαναφερομένων στους παρακάτω
κατά σειρά προτεραιότητας, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διοικητικού Ευαγγελία Κουντουρά, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,
Διευθύντρια Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Χατζηβασιλείου Δέσποινα, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας
και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2019
Η Διοικήτρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 9
(6)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ'υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων [ΤΟΕΒ]
Πελοπίου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠIΟΥ
Έχοντας υπόψη.
1. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176/Α΄), σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
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του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Εγγείων Βελτιώσεων [περ. αδ].
2. Την 2/2θ15/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β 'του ν. 4354/2015
(176 Α΄) Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [ΟΤΑ]
πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου [ΝΠΔΔ] και ιδιωτικού δικαίου [NΠΙΔ] καθώς
και Των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005 [Α΄134] και
άλλες μισθολογικές διατάξεις και ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-Π07.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 [Εργασία
καθ'υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου] του ν. 4354/
2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η
δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του προέδρου του οργανισμού στο
θέμα. .. [Πραγματοποίηση εργασίας καθ' υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
(ΤΟΕΒ Πελοπίου) και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του οργανισμού, πέρα από
την περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την
αρδευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση (άρθρο 4 του κανονισμού αρδεύσεως) υπάρχουν και καθ' όλο το έτος εξαιτίας των
κενών οργανικών.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι
πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 τον ν.δ. 3881/1958)
{Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων}, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως
ισχύει. Ειδικότερα για το Α΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 20 ώρες για έναν εποχικό ανά
μήνα, επομένος 6 μήνες επί 20 ώρες το μήνα ίσο 120
ώρες υπερωριακής εργασίας.
Επίσης, μέχρι 16 ώρες για έναν εποχικό υπάλληλο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.
Επόμενος 6 μήνες επί 16 ώρες το μήνα ίσο με 96 ώρες.
Για έναν τακτικό (6) έξι μήνες επί 20 ώρες το μήνα ίσο
120 επί (1) ένα εργαζόμενο ίσο με 120 ώρες.
Για έναν τακτικό υπάλληλο υπερωριακής εργασίας
κατά της Κυριακές και εξαιρέσιμες έξι [6] μήνες επί (16)
δεκαέξι ώρες ίσο 96 ώρες επί (1) ένα εργαζόμενο ίσο
96 ώρες.
Αφορά συνολικά (2) δύο υπαλλήλους και (432) τετρακόσιες τριάντα δύο ώρες. συνολικά κατά το ανώτερο
όριο νια το Α 'εξάμηνο 2019.
Για το Β΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή
εργασία πέρας των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 20 είκοσι ώρες για έναν εποχικό για έξι μήνες [Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη]
επόμενος [6] έξι μήνες επί 20 ώρες ίσο 120 εκατόν είκοσι
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ώρες.
Επίσης [16] δεκαέξι ώρες για [1] έναν εποχικό υπάλληλο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες [Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη,
Νόεμβρη, Δεκέμβρη]. [6] έξι μήνες επί [16] δεκαέξι ώρες
ίσο (96) ώρες.
Για έναν τακτικό για [6] έξι μήνες επί [20] είκοσι ώρες
το μήνα. Επομένως [6] έξι μήνες επί [20] είκοσι ώρες το
μήνα ίσο 120 ώρες για έναν τακτικό.
Επίσης για έναν υπάλληλο [16] δεκαέξι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
για [6] μήνες ίσο 96 ώρες.
Αφορά συνολικά [2] δύο υπαλλήλους και [432] τετρα-
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κόσιες τριάντα δύο ώρες συνολικά κατά το ανώτερο όριο
για το B' εξάμηνο 2019.
Β. Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίστανται ο
πρόεδρος του Οργανισμού Μπακοβασίλης Νικόλαος,
για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ορίων του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 καθίσταται
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
Πελόπιο, 13 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ
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