
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α οικ. 45788/3552/2014 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2283) 
«Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστι-
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)».

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 523/17 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

3 Καθιέρωση με αμοιβή Ενεργών Εφημεριών για ένα 
(1) Φαρμακοποιό του Αρεταιείου Νοσοκομείου
έτους 2018.

4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2018.

5 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μονίμου 
προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 
2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Α οικ. 70061/3873 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Α οικ. 45788/3552/ 

2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(Β΄ 2283) «Καθορισμός κομίστρων του Οργα-

νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

(Ο.Α.Σ.Θ.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3

του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για 

τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα 
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»,

β. της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 
(Α΄ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοι-
νωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης 
και άλλες διατάξεις»,

γ. του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
ισχύει,

δ. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

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

στ. του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών»,

ζ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η. της υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

θ. της υπ' αριθ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127) κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτή-
των Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου 
Μαυραγάνη»,

ι. της υπ' αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Την υπ' αριθ. 22/21.09.2017 απόφαση της συνεδρί-
ασης της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., 
με την οποία προτείνεται στους συναρμόδιους Υπουρ-
γούς η τροποποίηση της εν θέματι κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Την με αριθ. πρωτ. 969/26.10.2017 εισηγητική έκθε-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οποία 
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ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, θα 
επέλθει όμως απώλεια εσόδων του ΟΑΣΘ, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση κοινή υπουργική απόφαση Α οικ. 
45788/3552/2014 (Β΄ 2283) ως εξής:

α. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 διαγράφεται 
η φράση «και απ' τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά 
μηχανήματα χωρίς προσαύξηση».

β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να διαθέτει εισιτήρια απο-

κλειστικά και μόνο των 0,50 €, 1,00 € και 2,00 € από τα 
εκδοτικά μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων 
που έχει εγκατεστημένα εντός των λεωφορείων, σε επι-
βάτες που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφοδιασμένοι 
με προτυπωμένο εισιτήριο της αυτής αξίας.»,

γ. Οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παραγράφου 8 αντι-
καθίστανται και προστίθενται νέες περιπτώσεις στ΄, ζ΄, 
η΄ και θ΄, ως εξής:

«α. Οι φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας.

β. Μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, άνω των 18 ετών, με την επίδειξη του μαθητικού 
δελτίου του σχολικού έτους. Τα μαθητικά δελτία ισχύουν 
έως την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους.

γ. Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 
ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και δελ-
τίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

δ. Φοιτητές - Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμο-
διότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, 
Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού, με την επίδειξη δελτίου 
ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ε. Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.
στ. Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών, με την επίδειξη 

αστυνομικής ταυτότητας.
ζ. Οι Πολύτεκνοι, με την επίδειξη του ισχύοντος βιβλι-

αρίου πολυτεκνίας.
η. Οι πολίτες ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, 

εκτός των προφανών περιπτώσεων προσδιορισμού της 
ηλικίας, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου 
δημόσιου εγγράφου προσδιορισμού της ηλικίας και της 
ταυτοπροσωπίας.

θ. Τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την 
επίδειξη της χορηγούμενης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Περιφερειών κάρτας ΑμεΑ, από την οποία προκύπτει 
η ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ΑμεΑ και το ποσοστό 
αναπηρίας του.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. Α οικ.45788/
3552/5.8.2014 (Β΄ 2283) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών 
Οικονομικών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

 Αριθ. 87540/873 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ' αριθ. 523/17 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/ 

30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε-
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9
του ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδο-
νται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το υπ’ αριθ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/
22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις των αριθ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αριθ. 24 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθ. 15869/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) 
με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη 
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

10. Την υπ’ αριθ. οικ. 47601/17682/14.06.2017 (ΦΕΚ 
2056/Β΄/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β΄/ 
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

12. Το υπ’ αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».
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13. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν. 2696/1999».

15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγρα-
φο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: 
«Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαί-
ους χώρους λιμένων».

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α 
του ν. 2696/1999».

17. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, υπ' αριθ. 523/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της .

18. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Πειραιά, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ' αριθ. 
47/2017 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

19. Την υπ' αριθ. 523/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον τρέ-
χοντα (έτος 2017) προϋπολογισμό του Δήμου η οποία θα 
καταλογιστεί σε βάρος του κωδικού Κ.Α 64.7334.31/17 
(πίστωση 1.000.000,00 €)

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πειραιά και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών 
και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
- Την δημιουργία δυο (2) διαβάσεων πεζών επί της 

οδού 2ας Μεραρχίας έπειτα της συμβολής αυτής με τις 
οδούς Νοταρά και Πραξιτέλους, κατά την φορά κατεύ-
θυνσης των οχημάτων.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση 
αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, βάσει 
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζονται στο 
(11) σχετ.

9. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων
(πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και διευ-
κολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας),
μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες προδιαγραφές.

10. Τον παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμε-
νες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προ-
γενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθ. 1180 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή Ενεργών Εφημεριών για 

ένα (1) Φαρμακοποιό του Αρεταιείου Νοσοκο-

μείου έτους 2018. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(Συνεδρίαση 26ης Οκτωβρίου 2017) 

 Έχοντας υπόψη:
1. το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργα-

νισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου 
και Αρεταιείου»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «...Για το προσωπι-
κό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης 
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υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο...Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης 
της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους...»,

3. ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση κάθε τέσσερις (4) ημέρες για Χειρουργικά και Μαιευτικά - Γυ-
ναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την αριθ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

4. ότι υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2018, η σχετική δε πίστωση, 
η οποία εκτιμάται στο ποσό των 8.700,00 € θα βαρύνει τον κωδικό 0261 κατά 8.700,00 €, αποφασίζει:

την καθιέρωση Ενεργών Εφημεριών για ένα (1) Φαρμακοποιό του Νοσοκομείου έτους 2018 και εγκρίνει την κα-
ταβολή αποζημίωσης έως τέσσερις (4) εφημερίες μηνιαίως για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Υπερωριακή
απογευματινή

εργασία
μέχρι τις 22:00

Εργασία νυκτερινή
πέραν της

υποχρεωτικής
από 22:00 - 6:00

Εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων

πέραν της
υποχρεωτικής

από 6:.00 - 22:00

Εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων 

πέραν της
υποχρεωτικής 

από 22:00 - 6:00

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 46 316 304 172 64
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ   

Ι

 Αριθ. 1182 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπι-

κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 

Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2018. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(Συνεδρίαση 26ης Οκτωβρίου 2017) 

 Έχοντας υπόψη:
1. το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργανι-

σμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου 
και Αρεταιείου»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «...Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπε-
ρωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο...Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
ακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβά-
ρυνσης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους...»,

3. το υπ' αριθ. 152630/Ζ2/14-9-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την έγκριση πλήρωσης τριάντα (30) θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

4. ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση για το Νοσηλευτικό προσωπικό, για το ειδικό 

τεχνικό προσωπικό, καθώς και για το προσωπικό παρο-
χής υπηρεσιών εστίασης-καθαριότητας που καλύπτει 
κυλιόμενη 24ωρη υποχρεωτική καθημερινή βάρδια,

5. ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργασία 
κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το Νοσο-
κομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημερεύει 
κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά και 
Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

6. το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. Υ4β/
οικ.10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, 
το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγο-
ντα περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο,

7. τις υφιστάμενες πάγιες και επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων 
και αφυπηρετήσεων προσωπικού,

8. το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης 
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει 
των υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον ελά-
χιστο αριθμό (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20),

9. ότι θα προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο 
Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2018 ποσού 
38.000,00 € και θα βαρύνει τους κωδικούς 0261 κατά 
22.000,00 € και 0263 κατά 16.000,00 € αντιστοίχως, απο-
φασίζει:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το 
έτος 2018 ως ακολούθως:
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Α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 20 ώρες 
μηνιαίως για σαράντα έξι (46) υπαλλήλους Αορίστου 
και Ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής:

α) για τρεις (03) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ (Ορισμέ-
νου Χρόνου),

β) για δεκαέξι επτά (17) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ (1 
Αορίστου και 16 Ορισμένου Χρόνου),

γ) για δεκαέξι (16) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (15 Αο-
ρίστου και 1 Ορισμένου Χρόνου),

δ) για δέκα (10) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ (Ορισμέ-
νου Χρόνου).

Β. Για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες όπως και κατά τη νύκτα σε προσωπικό Ορισμένου 
χρόνου προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Προσωπικό 

Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου

Χρόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ/
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥ-

ΚΤΕΡ./
ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό 21 512 2080

Τεχνικό 1 40 88
ΣΥΝΟΛΟ 22 552 2168

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά 
υπάλληλο για το έτος 2018 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νοσηλευτικό Προσωπικό 8

Τεχνικό 1
ΣΥΝΟΛΟ 9

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ   

Ι

 Αριθ. 1181 (5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μονίμου προ-

σωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2018. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(Συνεδρίαση 26ης Οκτωβρίου 2017)

  Έχοντας υπόψη:
1. το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργα-

νισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου 
και Αρεταιείου»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «...Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπε-

ρωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρια-
κής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυν-
σης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους...»,

3. τις υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./79/13364 (ΦΕΚ 2765/
Β΄/18-12-2015) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/39517 (ΦΕΚ 2898/
Β΄/30-12-2015) Αποφάσεις Κατανομής Προσωπικού στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./177/21511/27-10-2016
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών σχετικά με την πλήρωση δώδεκα (12) 
κενών οργανικών θέσεων μονίμου Νοσηλευτικού προ-
σωπικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο,

5. ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό 
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής 
υπηρεσιών εστίασης - καθαριότητας και λοιπό (θυρω-
ροί/τηλεφωνητές) που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική 
24ωρη καθημερινή βάρδια,

6. ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το 
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημε-
ρεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά -
Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

7. το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. Υ4β/
οικ.10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, 
το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγο-
ντα περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο,

8. τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι 
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων και αφυ-
πηρετήσεων προσωπικού,

9. το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης 
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει 
των υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, 
από τον ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον ανώτερο εί-
κοσι (20),

10. ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2018 πο-
σού 506.000,00 €,

11. ότι θα βαρύνει κατά 286.000,00 € τον κωδικό 0261 
και κατά 220.000,00 € τον κωδικό 0263, αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μο-
νίμου προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2018 
ως ακολούθως:

Α. Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για διακόσιους εξή-
ντα τέσσερις (261) μονίμους υπαλλήλους ως εξής:

α) για είκοσι (21) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
β) για εκατόν πέντε (106) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
γ) για εκατόν τρεις (107) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
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δ) για τριάντα ένα (30) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Β. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ / 

ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΚΤΈΡ./ 

ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό Προ-
σωπικό 135 2016 3120

Θυρωροί 05 126 208
Τεχνικοί 16 168 208
Μάγειροι 03 84 -
Τραπεζοκόμοι 05 168 -
Καθαριστές-Εργάτες 06 42 208
Τηλεφωνητές 02 84 -
Χειριστές (Αξονικού) 05 210 -
Φυσικοθεραπευτές 02 42 -

ΣΥΝΟΛΟ 179 2940 3744

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για 
το έτος 2018 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό 10

Θυρωροί 02

Τεχνικοί 01

Χειριστές (Αξονικού Τομογρ.) 05

ΣΥΝΟΛΟ 18

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ    
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*02039581011170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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