
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστικές, 
Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρε-
σίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» του Νο-
μού Θεσσαλονίκης.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής 
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάν-
δρειας» του Νομού Ημαθίας.

3 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-
φέρειας Θεσσαλίας.

4 Τροποποίηση της απόφασης του Προέδρου του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης αριθμ. 
4358/4-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β’/2018).

5 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-
τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του 
ν. 2993/2002.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς λαμπτήρων φωτι-
σμού από το «Ίδρυμα Ευγενίδου - Κληροδότημα 
Μαριάνθης Σίμου» για τη Σχολή Πλοιάρχων της 
ΑΕΝ Ασπροπύργου.

7 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών 
Νομού Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 131782/Z1 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστικές, 

Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρε-

σίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» του Νο-

μού Θεσσαλονίκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.  2327/1995 
(ΦΕΚ Α’ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά-
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν.  4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του άρ. 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α’).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.  174/1985 
(ΦΕΚ 59 Α’) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Tο π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  114  Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού......και Τουρισμού».

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

13. Tο π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Aνασύσταση και με-
τονομασία …. Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α’) «Διορισμός, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Την αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

18. Την αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

19. Την αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

20. Την αριθμ. 12/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστικές, Πε-
ριβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου 
Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)».

21. Την αριθμ. 83/09-02-2018 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστικές, 
Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δή-
μου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» για τη δέσμευση της 
δαπάνης.

22. Τις αριθμ. 12/2018 και 14/2018 αποφάσεις Ανά-
ληψης Υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστι-
κές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες 
Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» για την έγκριση 
της δέσμευσης πίστωσης των αποζημιώσεων και των 
εργοδοτικών εισφορών των ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ.

23. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δη-
μοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)», 

ύψους 1.489,52 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 x 4 μήνες) για 
το έτος 2018 και 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 x 12 
μήνες) περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οι-
κονομικά έτη υπό Κ.Α.Ε. 02.10.6042.0001 «Αποζημίωση 
ασκούμενων φοιτητών» και Κ.Α.Ε. 02.10.6054 «Εργοδο-
τικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού».

24. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/40/2018 εισήγηση της 
ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, 
Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού 
(ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» του Νομού Θεσσαλονίκης. Η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγ-
ματοποιείται ανά εξάμηνο αρχίζοντας από 01-09-2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλο-
ντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμα-
ϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας και
Εσωτερικών Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 131776/Ζ1 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάν-

δρειας» του Νομού Ημαθίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.  2327/1995 
(ΦΕΚ Α’ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε-
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ-
τικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν.  4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.
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4. Tην παρ. 10 του άρ. 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.  174/1985 
(ΦΕΚ 59 Α’) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

9. Tο π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  114  Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...και Τουρισμού».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Aνασύσταση και με-
τονομασία …. Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

13. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α’) «Διορισμός, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Την αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

17. Την αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Την αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Την αριθμ. 43/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου 
Αλεξάνδρειας».

20. Την αριθμ. 384/21-02-2018 βεβαίωση του Ταμεί-
ου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» για τη δέ-
σμευση της δαπάνης.

21. Την αριθμ. 76/16-01-2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής 
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» 
για τη δέσμευση πίστωσης της δαπάνης.

22. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέρι-

μνας Δήμου Αλεξάνδρειας», ύψους 2.792,85 ευρώ για το 
έτος 2018 και 11.171,40 ευρώ περίπου για καθένα από τα 
επόμενα πέντε οικονομικά έτη στους Κ.Α.Ε. 02.15.6041 
«Τακτικές αποδοχές» και Κ.Α.Ε. 02.15.6054 «Εργοδοτικές 
Εισφορές» έκτακτου προσωπικού του προϋπολογισμού 
του Νομικού Προσώπου (5 θέσεις×186,19×12 μήνες).

23. Την αριθμ. ΓΔΟΥΔΥ/41/2018 εισήγηση της ΓΔΟΥΔΥ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» του Νομού 
Ημαθίας. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται ανά εξάμηνο αρχί-
ζοντας από 1-10-2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» του Νομού 
Ημαθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας και
Εσωτερικών Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 131779/Z1 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-

φέρειας Θεσσαλίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.  2327/1995 
(ΦΕΚ Α’ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε-
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ-
τικών και άλλες διατάξεις».

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν.  4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Tην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν.  3232/2004 
(ΦΕΚ 48 Α’) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».
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5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α’).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.  174/1985 
(ΦΕΚ 59 Α’) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

10. Tο π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρισμού».

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες».

13. Tο π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Aνασύσταση και 
μετονομασία ... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Την αριθμ. Υ28 (Β’ 2168/2015) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

17. Την αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) και 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

18. Την αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

19. Την αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

20. Την αριθμ. 482/2017 απόφαση της 44ης/26-10-2017 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

21. Την αριθμ. Γ.Π.οικ.2792/20-12-2017 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας για τη 
δέσμευση της οικονομικής πίστωσης το 2018 και για 
πέντε έτη.

22. Την αριθμ. οικ. 5261/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΖ9ΟΞΝ2-
ΤΗΝ) και οικ. 2989/8-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΥΞΝ2-ΙΤ9) απόφαση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

23. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π. Θεσ-
σαλίας ύψους περίπου 2.985,60 ευρώ για το έτος 2018 

και περίπου 8.956,80 ευρώ περίπου για καθένα από τα 
επόμενα πέντε οικονομικά έτη στους ΚΑΕ 0289 και 0565.

24. Την αριθμ. οικ. 31911/2018 εισήγηση της ΓΔΟΥ 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Κ.Κ.Π.Π., ανά εξάμηνο και συγκεκρι-
μένα τριών (3) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και 
μία (1) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το έτος 
2018 και για πέντε έτη. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται για ένα 
εξάμηνο, αρχής γενομένης την 01/09/2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής
Παιδείας, Έρευνας και Ασφάλισης και
Θρησκευμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 6472/3-8-2018 (4)
Τροποποίηση της απόφασης του Προέδρου 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

αριθμ. 4358/4-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β’/2018). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 20 (Β) του ν. 4354/2015 σύμφω-

να με τις οποίες: «Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο δι-
οίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο».

2. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρ. 9 του ν. 4052/2012 
(ΦΕΚ 41 Α’), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 6 του άρ. 
56 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’).

3. Το άρ. 25 του ν. 3329/2005 «όπου προβλέπεται η 
24ωρη λειτουργία του Φορέα».

4. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών αριθμ. 10701/27-12-2007, σύμ-
φωνα με την οποία ο Φορέας επιχορηγήθηκε με 7.000,00 
ευρώ (ΚΑΕ 0261) για αποζημίωση υπερωριών της ΟΤΑΠ 
και του μόνιμου προσωπικού καθ’ υπέρβαση του ωραρί-
ου και με 54.000,00 ευρώ(ΚΑΕ 0263) για αποζημίωση για 
εργασία κατά τις νυχτερινές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
νύχτες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
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5. Την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. αριθμ. 
10709/28-12-2017 (ΦΕΚ 4810/Β’/2017) η οποία εκδό-
θηκε σε εφαρμογή της απόφασης της 34ης/27-12-2017 
συνεδρίασης του Δ.Σ., όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 
126/Β’/24-1-2018.

6. Την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. αριθμ. 4358/
4-6-2018 (ΦΕΚ 2696/B’/2018) με την οποία τροποποιή-
θηκε η παραπάνω απόφαση και η οποία εκδόθηκε σε 
εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 5ης/4-4-2018 και 
της 7ης/11-5-2018 συνεδρίασης.

7. Το υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικών 
Παρεμβάσεων αριθμ. 1827/20-7-2018 με θέμα «Τρο-
ποποίηση απόφασης υπερωριακής κ.λπ. απασχόλησης 
προσωπικού κατά το έτος 2018» σύμφωνα με το οποίο 
«οι εγκεκριμένες ώρες και πιστώσεις για την απασχόληση 
κατά τις Κυριακές-Αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και νύκτα, του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητες 
στις υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, δεν θα 
επαρκέσουν για το υπόλοιπο του έτους» (συν. 1).

8. Την κατάσταση με τις πραγματοποιημένες ώρες 
(συν. 2), όπως αυτές αναλύονται και εξειδικεύονται από 
τον έλεγχο των αρχείων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικο-
νομικού.

9. Την κατάσταση με τις διορθώσεις επί των ωρών του 
ανωτέρω Υπηρεσιακού Σημειώματος που προέκυψαν 
κατόπιν των εκτιμήσεων της Δ/νσης Διοικητικού - Οι-
κονομικού (συν. 3), αποφασίζουμε:

Tην τροποποίηση της απόφασης του Προέδρου 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης αριθμ. 
4358/4-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β’/2018), η οποία εκδόθη-
κε σε εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. της 5ης/
4-4-2018 και της 7ης/11-5-2018 συνεδρίασης ως 
προς τον Πίνακα 1, και τις ώρες που θα απαιτηθούν, 
σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης 
Κοινωνικών Παρεμβάσεων αριθμ. 1827/20-7-2018, 
τις διορθώσεις που έγιναν επί των ωρών που απαι-
τούνταν για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου και ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου

ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ/
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός
υπαλλήλων

Ετήσιος
Αριθμός ωρών

Αριθμός
υπαλλήλων

Ετήσιος
Αριθμός ωρών

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 456 3 360

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 1.264 8 2.112

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 1 12

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 1.168 4 1.912

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 1.272 4 1.000

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ 2 688 2 648

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 40

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 160 2 160

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1 384 1 80

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 304 1 200

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 304 1 864

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30 25

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6.052 7.336

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 27.500,00 € 26.500,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΙΑΡΑΣ   
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 Αριθμ. 49740 (5)
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-

τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του 

ν. 2993/2002. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του ν. 2812/2000 

(ΦΕΚ Α’ 37) «Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 2993/2002 (ΦΕΚ Α’ 58) και όπως έχουν αντικατασταθεί 
με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α’ 181) και 
με το άρθρο 58 παρ. 3 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 των υπουργικών απο-
φάσεων:

α) Αριθμ. 123818/15.11.1994 (ΦΕΚ 861/τ. Β’/18.11.1994) 
«Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικα-
στικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικα-
στηρίων και Εισαγγελιών της χώρας» και β) της αριθμ. 
110723/12.10.1994 (ΦΕΚ 788/Β’/20.10.1994) «Τρόπος, 
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών εκ-
προσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των 
υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρε-
σιακά) Συμβούλια», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 
123290/5.8.2002 (ΦΕΚ 1083/B’/21.8.2002) απόφαση.

3. Την αριθμ. 22631οικ/17-4-2018 (Β’ 1450) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή 
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ.λπ.».

4. Το αριθμ. 140/27-7-2018 έγγραφο της Ομοσπονδί-
ας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με θέμα «Εκλογές 
Αιρετών Αντιπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
των Δικαστικών Υπαλλήλων», με το οποίο αιτείται χρόνο 
διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
την 18η Οκτωβρίου 2018, λόγω του περιορισμένου χρό-
νου και των προθεσμιών υποβολής υποψηφιοτήτων και 
ανακήρυξης υποψηφίων.

5. Το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει χώρα οι προβλεπό-
μενες στο υπό στοιχείο 2 αποφάσεις διαδικασίες (σύ-
νταξη πινάκων -προσωρινών και οριστικών- εκλογέων 
και υποψηφίων, συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών, 
προκήρυξη εκλογών κ.λπ.) εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών.

6. Το γεγονός ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2016 
έληξε στις 30.6.2018.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρε-
τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπη-
ρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, των 
Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών 
της χώρας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 
καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες θα 

διεξαχθούν στις 18 Οκτωβρίου 2018, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων των άρθρων 1 των υπουργικών αποφάσε-
ων αριθμ. 123818/15.11.1994 (ΦΕΚ 861/τ. Β’/18.11.1994) 
και αριθμ. 110723/12.10.1994 (ΦΕΚ 788/Β’/20.10.1994), 
όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 123290/5.8.2002 
(ΦΕΚ 1083/B’/21.8.2002) όμοια.

2) Ορίζουμε ότι: η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα 
γίνει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2018, η τοιχοκόλληση και ανα-
κοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018. Η 
υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα γίνει μέχρι 24 
Σεπτεμβρίου 2018, η εξέτασή τους μέχρι 1 Οκτωβρίου 
2018 και η οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων θα 
γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή υποψηφιοτήτων 
θα γίνει μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018, η κατάρτιση των 
πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018 
και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2018. 
Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων υποψηφίων 
θα γίνει μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018, η εξέτασή τους από 
την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 7 Οκτωβρίου 2018 και η 
τοιχοκόλληση των οριστικοποιημένων πινάκων υποψη-
φίων θα γίνει μέχρι 8 Οκτωβρίου 2018. Οι Εφορευτικές 
Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018. 
Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018 πρέπει να έχουν παραλη-
φθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι και όλο το 
εκλογικό υλικό από όλες τις υπηρεσίες.

3) Ορίζουμε ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
που θα εκλεγούν λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

4) Ορίζουμε ότι έως την ανάδειξη νέων αιρετών εκ-
προσώπων θα συμμετέχουν στα ως άνω Υπηρεσιακά 
Συμβούλια οι αιρετοί εκπρόσωποι που ανεδείχθησαν 
από τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ   

Ι

 (6) 
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς λαμπτήρων φωτι-

σμού από το «Ίδρυμα Ευγενίδου - Κληροδότη-

μα Μαριάνθης Σίμου» για τη Σχολή Πλοιάρχων 

της ΑΕΝ Ασπροπύργου.  

  Με την 2824.76/58602/2018/02 Αυγούστου 2018 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η αριθμ. 83/
18-04-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του «Ιδρύματος 
Ευγενίδου - Κληροδοτήματος Μαριάνθης Σίμου» λαμπτή-
ρων φωτισμού (85 τμχ λαμπτήρες φθορισμού διαμ. 26 
mm και μήκους 120 cm, 25 τμχ λαμπτήρες φθορισμού 
διαμ. 26 mm και μήκους 98 cm, 465 τμχ λαμπτήρες φθο-
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ρισμού διαμ. 26 mm και μήκους 60 cm, 1 τμχ κυκλικού 
λαμπτήρα φθορισμού διαμ. 26 mm και περιμέτρου 32 cm, 
1 τμχ κυκλικού λαμπτήρα φθορισμού διαμ. 26 mm και πε-
ριμέτρου 40 cm, 28 τμχ λάμπες για φωτιστικό-χελώνα και 
16 τμχ λαμπτήρες για γαλακτερή λάμπα διαμ. 20 cm και 
ισχύς 40 W) για τη Σχολή Πλοιάρχων της ΑΕΝ Ασπροπύρ-
γου, συνολικής αξίας εξακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και είκοσι 
τριών λεπτών (618,23 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 46170 (7)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών 

Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 1, 63, 97, 98, 214, 225, 

238, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του ν.  3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ  87/Α’/2010), β) του άρθρου 10 του ν.  3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/2007), γ) των άρθρων 5 και 7 του 
ν.  3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ  131/Α’/2006),
δ) των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α’/2010), ε) του άρθρου 90, το οποίο κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, στ) 
του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α’/2001), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζ) των άρθρων 28 και 28Α 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) «Εκδημοκρατισμόςτης Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 14138/1505-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, 
αναφορικά με το διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

3. Την αριθμ. 50167/30.06.2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης (ΦΕΚ 1962/Β’/21.07.2014), αναφορικά με την 
έγκριση κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών Νομού Θεσσαλο-
νίκης, καθώς και την αριθμ. 55346/06.09.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης (ΦΕΚ 3348/Β’/22.09.2017), αναφορικά με 
την έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα.

4. Την αριθμ. 28/13.02.2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης - Συκεών Νομού Θεσσα-
λονίκης, αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δή-
μου, ως προς το μέρος που αφορά τη σύσταση νέων 
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, αναφορικά με 
το άρθρο 21 περίπτωση 4η του ισχύοντος Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως ειδικότερα 
αναγράφεται σε αυτή.

5. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ-
λήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσ-
σαλονίκης), που διατυπώθηκε στο αριθμ. 8/18.07.2018 
(θέμα Ημερήσιας Διάταξης 16ο) πρακτικό του.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της ανωτέ-
ρω απόφασης προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, 
ύψους 73.429,08 €, η οποία θα καλυφθεί στους Κ.Α. 
20.6011.01 και 20.6051 του εγκεκριμένου προϋπολογι-
σμού του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
5326/12.02.2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας 
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών Νομού Θεσ-
σαλονίκης, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 28/13.02.2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης - 
Συκεών και τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου 
Θεσσαλονίκης) που διατυπώθηκε στο αριθμ. 8/18.07.2018 
(θέμα Ημερήσιας Διάταξης 16ο) πρακτικό του, ως προς το 
άρθρο 21 «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου», περίπτωση 4, ήτοι στην κατηγορία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης όπου προβλέπονται οι θέσεις του 
προσωπικού, ως προς την σύσταση:

1. Δύο (2) θέσεων ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2. Μίας (1) θέσης ΔΕ Ηλεκτρολόγων - Εναεριτών
Κατόπιν της σύστασης των ανωτέρω νέων οργανικών 

θέσεων μόνιμου προσωπικού, ο συνολικός αριθμός των 
οργανικών θέσεων ανά κλάδο διαμορφώνεται για τις 
συγκεκριμένες ειδικότητες ως εξής:

Κλάδος ΔΕ (Ειδικότητα) Θέσεις στον Ο.Ε.Υ.

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 4

ΔΕ Ηλεκτρολόγων - Εναεριτών 1

Κατά τα λοιπά ισχύει ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, όπως 
δημοσιεύθηκε με την αριθμ. 50167/30.06.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1962/Β’/21.07.2014), και τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 55346/06.09.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης (ΦΕΚ 3348/Β’/22.09.2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
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*02037092908180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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