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1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέας Μα-
κεδονίας και Θράκης για το έτος 2019.

2 Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης.

3 Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 
για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5 Έγκριση παροχής δύο (2) συνδέσεων κινητής τη-
λεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινω-
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
(Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)» και καθορισμός ανώτατου ορίου 
μηνιαίας δαπάνης κατά το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1499 (1)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων του Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέας Μα-

κεδονίας και Θράκης για το έτος 2019.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 

Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)» (ΦΕΚ 176/
Α΄/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του ν. 4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/
19-12-2018),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/ 
28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-1-2015),

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/τ.A΄/4-11-2016),

στ) του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/
18-2-2019).

2. Την αριθ. 2/31029/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλ. Β΄του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)».

3. Tην αριθ. 13901/27-2-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Ελευθερία 
Χατζηγεωργίου» (ΦΕΚ 717/τ.Β΄/1-3-2019).

4. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/23-11-2017).

5. Την αριθ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-
Υ6Μ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019».

6. Την αριθ. 6483/19-12-2018 (ΑΔΑ: 7Σ9Υ465ΧΘ7-6ΚΚ) 
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών «Κατανομή πι-
στώσεων τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών - Τομέα Μακεδονίας Θράκης, οικονομικού 
έτους 2019».

7. Τις ειδικές, εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη-
ρεσιακές ανάγκες για το έτος 2019, από τις οποίες προ-
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κύπτει η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας 
Μακεδονίας Θράκης) και ειδικότερα:

α) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη δι-
εκπεραίωση i. εργασιών της Διεύθυνσης για τις οποίες 
απαιτείται συνεργασία πέραν του κανονικού ωραρίου με 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας 
Μακεδονίας Θράκης) ή άλλων Υπουργείων και ii. υπο-
θέσεων οικονομικής διαχείρισης και λοιπών έκτακτων 
υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύ-
θυνσης και απαιτούν απασχόληση πέραν του κανονικού 
ωραρίου, β) της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη διεκπεραίωση 
i. εργασιών της Διεύθυνσης για τις οποίες απαιτείται συ-
νεργασία πέραν του κανονικού ωραρίου με την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδο-
νίας Θράκης) ή άλλων Υπουργείων, ii. εργασιών γραμ-
ματειακής υποστήριξης, σύνταξης και αρχειοθέτησης 
εγγράφων/υλικού και υλοποίησης προγραμμάτων για τη 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, iii. άλλων εκτά-
κτων ή απρόβλεπτων προβλημάτων που προκύπτουν 
από τη λειτουργία και τη συντήρηση του τεχνολογικού 
εξοπλισμού και λογισμικού του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και iv. λοιπών έκτακτων 
υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύ-
θυνσης και απαιτούν απασχόληση πέραν του κανονικού 
ωραρίου, γ) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού για τις 
έκτακτες ανάγκες απασχόλησης που προκύπτουν κατά 
i. την εκπόνηση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προ-
γραμμάτων και πολιτικών, ii. την υλοποίηση σχεδίων 
δράσης για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την παιδεία 
και τον αθλητισμό, iii. τις διαδικασίες εισηγήσεων και 
επιτόπιων ελέγχων για τον χαρακτηρισμό κτιρίων ως 
διατηρητέων ή οικισμών ως παραδοσιακών, iv. την συ-
ντέλεση επειγουσών εργασιών καθαριότητας και καλής 
λειτουργίας του κτιρίου του Διοικητηρίου, v. την κίνηση 
των οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μα-
κεδονίας Θράκης) (οδηγοί), τόσο για την εξυπηρέτηση 
του φορέα, όσο και για τις μετακινήσεις κυβερνητικών 
κλιμακίων που επισκέπτονται τον χώρο ευθύνης του και 
vi. την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών τεχνικών 
εργασιών, συντήρησης και προστασίας του κτιρίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) 
καθώς και λοιπών έκτακτων υποθέσεων που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και απαιτούν απασχό-
ληση πέραν του κανονικού ωραρίου, δ) της Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών απασχόλησης που προκύπτουν i.  κατά την 
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο επενδυτικών νόμων και 
ii. κατά τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων επενδυτι-
κών σχεδίων, εξυπηρέτησης των επενδυτών και ελέγχου 
νομιμότητας και πληρότητας των επενδυτικών φακέ-
λων καθώς και άλλων ενεργειών που απαιτούν έκτακτη 
απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
ε) της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής 
Πολιτικής, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 
απασχόλησης που προκύπτουν κατά i. τη διεκπεραίω-
ση θεμάτων που αφορούν τη διεθνή συνεργασία δημο-

σίων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο αρμοδιότητας του Υπουργείου, ii. την παρα-
κολούθηση των δράσεων των ευρωπαϊκών οργάνων, 
διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσε-
ων (ΜΚΟ) που εδρεύουν στη Μακεδονία και τη Θράκη,
iii. την προώθηση της συνεργασίας με ξένες χώρες, iv. την 
κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης, v. τον 
έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς, vi. τη διοργάνωση 
δράσεων και την υλοποίηση έργων για θέματα αποδή-
μων, μεταναστών και προσφύγων και vii. την υλοποίηση 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων αναπτυξιακών 
ενεργειών, που απαιτούν έκτακτη απασχόληση πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, στ) του Αυτοτελούς 
Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης και Υποστήριξης Σχεδί-
ων Εκτάκτου Ανάγκης για την αντιμετώπιση θεμάτων 
ΠΣΕΑ και πολιτικής προστασίας, που προκύπτουν από 
απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα ή άλλα αίτια καθώς και 
από την απασχόληση που προκύπτει από την συμμετο-
χή υπαλλήλων σε πανελλήνιες στρατιωτικές ασκήσεις, 
ζ) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την αντιμετώπι-
ση έκτακτων υποθέσεων που σχετίζονται με το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου της κεντρικής υπηρεσίας και των 
εποπτευόμενων φορέων, τον έλεγχο νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών, τη διενέργεια οικονομι-
κού και διαχειριστικού ελέγχου δημόσιων υπόλογων και 
διαχειρίσεων καθώς και λοιπών έκτακτων ελεγκτικών – 
συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων που απαιτούν απασχό-
ληση πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας η) του 
Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων υποθέσεων που σχετίζονται με την απλούστευση 
διαδικασιών, τη συνεργασία και διαβούλευση με τους 
αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης, τη νομοπαρασκευ-
αστική διαδικασία, τις απαντήσεις σε ερωτήματα που 
κατατίθενται στην Βουλή καθώς και λοιπές έκτακτες 
αρμοδιότητες που απαιτούν απασχόληση πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, θ) του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην προετοιμα-
σία, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων προβολής 
και δημοσίων σχέσεων του φορέα, την υποστήριξη των 
υπολοίπων υπηρεσιών για τη δραστηριότητά τους που 
αφορά πληροφόρηση για τον τομέα αρμοδιότητάς τους, 
την υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση δημοσι-
ογράφων, τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση 
εκδηλώσεων, τη διοχέτευση υλικού στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του φορέα καθώς και 
λοιπές έκτακτες αρμοδιότητες που απαιτούν απασχό-
ληση πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και ι) της 
Γενικής Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που 
αφορούν τη διοικητική υποστήριξη του φορέα και των 
εποπτευόμενων φορέων, τη συνεργασία με την πολιτι-
κή ηγεσία ή άλλα Υπουργεία καθώς και λοιπές έκτακτες 
αρμοδιότητες, που απαιτούν απασχόληση πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας είτε

8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως έντεκα (11) 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης) μηνιαίως έως είκοσι (20) ώρες ανά 
υπάλληλο.
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9. Την από 30/1/2019 εισηγητική έκθεση της Προϊστα-
μένης Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε΄ 
του ν. 4270/2014) με την οποία βεβαιώνεται ότι η έκδοση 
εγκριτικής απόφασης για την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2019 είναι εντός των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του Φορέα και δεν προκαλεί 
καμία επιπλέον επίπτωση στις δεσμεύσεις και τους στό-
χους του εγκριθέντος και ισχύοντος ΜΠΔΣ.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους έως 9.000 ευρώ, για την οποία υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΑΛΕ 2120201001 του τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τομέας Μακεδονίας και Θράκης), οικονομικού έτους 
2019 (ΕΦ 100775030000000 και 10079990100000), απο-
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και έως 31.12.2019 την απασχόληση πέραν του κανονι-
κού ωραρίου με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοι-
βή και εφόσον προκύψει υπηρεσιακή ανάγκη σύμφωνα 
με τους μνημονευόμενους στην περ. 8 του προοιμίου 
της παρούσης λόγους, για έως έντεκα (11) υπαλλήλους, 
οποιαδήποτε κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέ-
σης (μόνιμοι και ιδαχ) του Υπουργείου Εσωτερικών (το-
μέας Μακεδονίας Θράκης), συμπεριλαμβανομένων και 
των αποσπασμένων, που κατανέμονται, ανά οργανική 
μονάδα, ως ακολούθως:

α) έως δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών,

β) έως δύο (2 ) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικη-
τικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

γ) έως δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Αθλητισμού,

δ) έως δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων,

ε) έως δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διεθνών 
Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής και

στ) έως έναν (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος 
Πολιτικής Σχεδίασης και Υποστήριξης Σχεδίων Εκτάκτου 
Ανάγκης (ΠΣΕΑ) ή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
ή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβου-
λίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ή του Αυτοτελούς 
Τμήματος Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας ή της 
Γενικής Διεύθυνσης.

Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση, η οποία ανέρχεται 
κατ΄ ανώτατο όριο σε χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1.980) 
ώρες συνολικά (660 ώρες για το α΄ εξάμηνο και 1.320 
ώρες για το β΄ εξάμηνο), δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ώρες απασχόλησης κατά μήνα ανά υπάλληλο.

Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας, με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των συνολικών ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα καθώς και των εγγεγραμ-
μένων πιστώσεων.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα προσφέρουν, πέρα από 
τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, υπερωριακή ερ-

γασία απογευματινών ωρών μέχρι την 22η ώρα, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Ο καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ορίζεται με την 
αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 /12-01-2017) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση της Υφυπουργού 
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), σύμφωνα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και το ύψος των εγγεγραμ-
μένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
έτους 2019. Με την εν λόγω απόφαση, που εκδίδεται 
μετά τη δημοσίευση της παρούσας, γίνεται η συγκρό-
τηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και 
ορίζονται η περίοδος απασχόλησης, οι υπάλληλοι που 
θα απασχοληθούν και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

4. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
των υπαλλήλων τους ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευ-
θύνσεων, οι οποίοι και θα βεβαιώνουν με πράξη τους την 
πραγματοποίησή της. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους 
α. των Αυτοτελών Τμημάτων που υπάγονται απευθεί-
ας στην Υφυπουργό Εσωτερικών (Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου, Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευ-
τικού Ελέγχου και Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυ-
πίας), β. της Γενικής Διεύθυνσης και γ. του Αυτοτελούς 
Τμήματος ΠΣΕΑ υπεύθυνος για τα ανωτέρω ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2019

Η Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

      Αριθμ. 40326/Ε4 (2)
Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35, παρ. 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄)

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυ-
ση πανεπιστημίου Δ. Αττικής»,

γ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

ε) της αριθ. Γ6/328/14-12-1986 (ΦΕΚ 558 Β΄) υπουργι-
κής απόφασης με θέμα «Κατανομή θέσεων προσωπικού 
Ειδικής Αγωγής»,
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στ) της αριθ. Γ6/420/09-09-1987 (ΦΕΚ 504 Β΄) υπουργι-
κής απόφασης με θέμα «Κατανομή θέσεων προσωπικού 
νέων κλάδων Ειδικής Αγωγής»,

ζ) της αριθ. Γ6/338/07-10-1988 (ΦΕΚ 744 Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα «Κατανομή θέσεων ειδικού 
προσωπικού νέων κλάδων Ειδικής Αγωγής»,

η) της αριθ. 115667/Γ6/01-11-2002 υπουργικής από-
φασης με θέμα «Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ»,

θ) η αριθ. 60441/Γ6/17-06-2005 υπουργική απόφαση 
«Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ»,

ι) της αριθ. 104184/Γ6/09-10-2006 (ΦΕΚ 1545 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ 
αριθ. 95914/Γ6/21-9-2005 (Φ.Ε.Κ. 1397Β΄/10-10-2005) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση, Προαγωγή και 
Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» περί καθορισμού ορ-
γανικών θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού 
και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στις ιδρυθείσες 
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής στις εγκαταστάσεις 
του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.»,

ια) της αριθ. 40544/Γ6/01-04-2008 (ΦΕΚ 639 Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα «Κατανομή θέσεων Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ και Δι-
οικητικών γραμματέων σε Κ.Δ.Α.Υ.»,

ιβ) της αριθ. 128734/Δ3/03-08-2016 (ΦΕΚ 2591 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, 
Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ιγ) της αριθ. 100574/Δ3/15-06-2017 (ΦΕΚ 2155 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές 
και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.»,

ιδ) της αριθ. 4625/Γ6/10-12-2001 (ΦΕΚ 1640 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ιδρύσεις προαγωγές 
καταργήσεις ΣΜΕΑΕ»,

ιε) της αριθ. Φ21/4549/11-6-2018 (ΑΔΑ:Ψ4Ο54653ΠΣ-
ΕΑ5) απόφασης του Διευθυντή ΠΕ Σερρών,

ιστ) της αριθ. 5682/29-06-2018 απόφασης του Διευ-
θυντή ΠΕ Χανίων.

2. Την αριθ. πρωτ. 32848/Δ3/01-03-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, 
όπως ισχύει.

3. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσε-
ων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λαμβάνοντας υπόψη 
το μαθητικό δυναμικό, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις καταρ-
γήσεις ή αναστολές λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/113/40228/Β1/14-03-2019 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
αποφασίζουμε:

Ανακατανέμουμε τις οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαι-
δευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (ΣΜΕΑΕ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α
1 ΘΕΣΗ

ανά 
ΚΛΑΔΟ

ΣΜΕΑΕ αρχικής κατανομής οικεία Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΦΕΚ ή Υ.Α.
αρχικής 

κατανομής

ΣΜΕΑΕ νέας 
κατανομής

οικεία Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

1 ΠΕ 21
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ 
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(9200568)

ΔΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 744/Β΄/1988

1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(9200436)

ΔΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2 ΠΕ 21
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ 
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
(9521174)

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 1545/Β΄/2006 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ - 
(9260246) ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

3 ΠΕ 21
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ 
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

558/Β΄/1986
ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (9051645)

ΔΠΕ 
Β΄ΑΘΗΝΑΣ

4 ΠΕ 21 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ 
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΙΚ) ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 1545/Β΄/2006

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΧΑΝΙΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΙΔΙΑ (9500424)

ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

5
ΠΕ 21
(πρώην 
ΠΕ 26)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 
ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ 
(9350226)

ΔΠΕ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 558/Β/1986 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΒΟΛΟΣ (9350181)
ΔΠΕ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

6
ΠΕ 21
(πρώην 
ΠΕ 26)

ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(0541010)

ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(9521568)

ΔΠΕ 
Β΄ΑΘΗΝΑΣ

7 ΠΕ21 ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (3141001) ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.Σ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - 
(9310368)

ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
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α/α
1 ΘΕΣΗ

ανά 
ΚΛΑΔΟ

ΣΜΕΑΕ αρχικής κατανομής οικεία Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΦΕΚ ή Υ.Α.
αρχικής 

κατανομής

ΣΜΕΑΕ νέας 
κατανομής

οικεία Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

8 ΠΕ 21
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1941003)

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 639/Β΄/2008

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(1901005)

ΔΔΕ. ΑΝΑΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9
ΠΕ 21
(πρώην 
ΠΕ 26)

ΕΕΕΕΚ ΜΥΣΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(3041001)

ΔΔΕ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60441/Γ6/
17-06-2005

ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.Σ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
(9030306)

ΔΠΕ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10
ΠΕ 21
(πρώην 
ΠΕ 26)

ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ (5041001) ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΑΡΙΑ 
ΔΗΜΑΔΗ» 
(9520811)

ΔΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

11 ΠΕ 22 ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(0541006)

ΔΔΕ 
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(540842)

ΔΔΕ 
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

12 ΠΕ 22 ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (541020) ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΝΕΕΓΥΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
(2990094) ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

13 ΠΕ 25 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΠΕ 
Α΄ΑΘΗΝΑΣ 504/Β΄/1987

9ο ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. 
ΑΘΗΝΩΝ
(9051904)

ΔΠΕ 
Α΄ΑΘΗΝΑΣ

14 ΠΕ 25 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝ.-ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΔΕ 
Α΄ΑΘΗΝΑΣ 744/Β΄/1988

ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΛ 
ΑΘΗΝΩΝ
(0551555)

ΔΔΕ 
Α΄ΑΘΗΝΑΣ

15 ΠΕ 25

5ο ΕΙΔΚΟ Δ.Σ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
στο Ίδρυμα «Αγ. 
Δημήτριος»

744/Β΄/1988 2ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(9190505)

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16 ΠΕ 28
2/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(2041001)

ΔΔΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17 ΠΕ 29
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
(9450385)

ΔΠΕ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(4541001)

ΔΔΕ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

18 ΠΕ 29
4/Θ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΙΚΑ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (9200567)

ΔΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 639/Β΄/2008

ΕΝΕΕΓΥΛ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(2050960)

ΔΔΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

19 ΠΕ 29
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (9520889)

ΔΠΕ 
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

115667/Γ6/
01-11-2002

1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
(9520346)

ΔΠΕ 
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

20 ΠΕ 29

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. 
ΠΑΤΡΑΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ.ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
(9060599)

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ 639/Β΄/2008
2ο ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ 
(9060420)

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

21 ΠΕ 29

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(9520726)

ΔΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 639/Β΄/2008 ΕΝΕΕΓΥΛ ΡΟΔΟΥ
(1040064)

ΔΔΕ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

22 ΠΕ 29 ΕΕΕΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΔΕ ΔΥΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

115667/Γ6/
01-11-2002

ΕΕΕΕΚ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ (1941006)

ΔΔΕ ΔΥΤ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

23 ΠΕ 30 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΠΕ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 744/Β΄/1988

ΕΝΕΕΓΥΛ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
(1811201)

ΔΔΕ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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α/α
1 ΘΕΣΗ

ανά 
ΚΛΑΔΟ

ΣΜΕΑΕ αρχικής κατανομής οικεία Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΦΕΚ ή Υ.Α.
αρχικής 

κατανομής

ΣΜΕΑΕ νέας 
κατανομής

οικεία Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

24 ΠΕ 30 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 
(ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ) 744/Β΄/1988

9ο ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ 
(9051904)

ΔΠΕ 
Α΄ΑΘΗΝΑΣ

25 ΠΕ 31
ΝΟ

ΕΙΔ.ΕΠΑΓ.ΛΥΚ.ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/
ΝΙΚΗΣ (1901015) πρώην 
ΤΕΕ Κωφών Βαρηκόων 
Θεσ/νίκης

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

60441/Γ6/
17-06-2005

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΩΦΩΝ- 
ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(1901003)

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

26 ΕΒΠ 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

115667/Γ6/
01-11-2002

1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ
(9210198)

ΔΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

27 ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

60441/Γ6/
17-06-2005

2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(9200542)

ΔΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

        Αριθμ. 3519οικ (3)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-

τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-

τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 

για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α' 35), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 92 του ν. 4055/2012 (Α' 51).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160), ορίζουμε:

Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποίους 
θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να πα-
ρακολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής σε νομικό τμήμα νομικής σχολής 
της ημεδαπής, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, ως 
εξής:

1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και Ει-
σηγητών, σε ένα (1)

2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι του Εφέτη και του Αντει-
σαγγελέα Εφετών, σε δύο (2).

3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το βαθ-
μό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη, σε ένα (1) και

4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη-
τών, σε ένα (1) αντίστοιχα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

        Αριθμ. 23790 ΕΞ 2019 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

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 (ΦΕΚ 
98/τ.A΄/22-4-2005).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α’ 181).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της αριθμ. 
2/30508/0004/5-05-2015 απόφασης του Υπουργού Οικο-
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότη-
σης υπογραφής  “Με εντολή Υπουργού”, στους Γενικούς 
Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
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Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυ-
τούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/5-05-2015), 
όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ).

6. Την αριθμ. 2/93178/ΔΠΔΑ/19.12.2018 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή πιστώσεων προϋπο-
λογισμού Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 
2019 σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λο-
γαριασμούς εξόδων.»

7. Το αριθμ. πρωτ. Εισερχ.9214ΕΞ2019/11.02.2019 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, προκειμένου να αντιμε-
τωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, στους υπαλ-
λήλους της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.

8. Το αριθμ. πρωτ. 9867/2019/12.02.2019 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

9. Την αριθ. πρωτ. 13499ΕΞ2019/20.02.2019 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην 
υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6Ρ4ΧΗ-ΚΤΒ).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη 
πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-203-0000000 και λογα-
ριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών του 
έτους 2019, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας, για σαράντα (40) υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 30-06-2019 και για μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο-
σπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προ-
ϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης. Η σχετι-
κή απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Γενικής 
Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής και στην Αυτοτελή 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019.

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

        Αριθμ. ΔΠΔΑ/13462/948/Φ.ΟΣΕΘ (5)
Έγκριση παροχής δύο (2) συνδέσεων κινητής τη-

λεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινω-

νίας των στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

(Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)» και καθορισμός ανώτατου ορίου 

μηνιαίας δαπάνης κατά το έτος 2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 «Σύσταση Ο.Σ.Ε.Θ.» του Κεφαλαίου Α’ 

του ν. 4482/2017 (Α’ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα 
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ) του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές παροχές» του 
ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προσαρμογή της Ι Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι-
ατάξεις»,

δ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,

ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύ-
σταση …, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

στ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών …»,

η) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» και

2. Τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις:
α) ΔΠΔΑ/96766/5525/Φ.ΟΣΕΘ/31-12-2019 (Β’ 79 δη-

μοσίευση υπουργικής απόφασης και Β’ 6100/2019 δημο-
σίευση πίνακα υπουργικής απόφασης λόγω σφάλματος 
κατά την πρώτη δημοσίευση) του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού 
έτους 2019 του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)”» και

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β’ 23) του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία – Πρό-
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1 60,00 €
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 60,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, 
η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 14 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

γραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση 
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλε-

ση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέ-

σεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-

4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων».

4. Το αριθμ. 2398/20-12-2018 έγγραφο της εταιρείας 
«Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.», την αριθμ. 50/12-12-2018 απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την 13η συνεδρίασή 
του, την αριθμ. 0025/15-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΥΡ46ΜΩΜΖ-
Δ6Ω) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και τα από
27-12-2018 και 13-2, 15-2 και 18-2-2019 ηλεκτρονικά 
μηνύματα.

5. Τα από 11-2, 14-2 και 18-2-2019 ηλεκτρονικά μη-
νύματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

6. Την από 25-2-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι, η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 
ύψους 1.440,00 €, θα βαρύνει τις πιστώσεις λογαριασμού 

62.03 “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ” του εγκεκριμένου προϋπολο-
γισμού οικονομικού του Ν.Π.Ι.Δ. «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» και δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

8. Το γεγονός ότι, η εταιρεία «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» για να εκ-
πληρώσει τους σκοπούς της, που αφορούν την ανάπτυ-
ξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των 
δημόσιων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφο-
ρείων και μέσων, υπόγειων και επίγειων, σταθερής τρο-
χιάς, καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών, με σκοπό 
τη μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επι-
πέδου και με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, 
κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση η επικοινωνία 
για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, για τη 
λήψη εντολών και περαιτέρω ενεργειών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η παροχή δύο (2) συνδέσεων κινητής τη-
λεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των 
στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)» και ο 
καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης αυτών, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του τέλους κινητής 
τηλεφωνίας κατά το έτος 2019, ως εξής:

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