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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

8

Διόρθωση σφάλματος στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./68/
14459/25-5-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Κατανομή
προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους
2018» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2289/Β’/2018.

9

Διόρθωση σφάλματος στην 4480/54154/27.07.2018
απόφαση του Δημάρχου Πατρέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4099/20.07.2018 (τεύχος Β’).

10

Διόρθωση σφαλμάτων στην 5/24-01-2018 πράξη
του Αναπληρωτή Διοικητή του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ.
“Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» - Γ.Ν.-Κ.Υ.
Κω «Ιπποκράτειον» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»” (Νοσοκομειακή Μονάδα: Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»), που δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 434/Β’/14-02-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων κλάδου
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας.
Σύσταση - συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας», ««Πανηπειρωτικό»
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων», «Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών»,
«Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο».
Σύσταση -Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικά
Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», «Εθνικό Στάδιο
Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης», «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», «Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Βασιλίτσας», «Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής
«Πανθρακικό»».

Αρ. Φύλλου 4501

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4

Επαναφορά στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α. Ε. των υπαλλήλων που
μεταφέρθηκαν από τον πρώην Η.ΣΑ.Π. Α.Ε σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αριθμ. Γ2α/61554
(1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων κλάδου
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας.

5

1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου
Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

6

Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 § 22 (Είσπλους − Παραμονή − Έκπλους), του ειδικού
κανονισμού λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» (ΦΕΚ
1414/19-05-2016, τεύχος Β’).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
2. Το υπ’ αριθμ. 123/2016 π.δ. «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διορθώσεις σφαλμάτων στην Φ7/155762/
Δ4/19.09.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνα και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας
ΥΠ.Π.Ε.Θ.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4191/
τ. Β’/24-9-2018.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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3. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
4. Το υπ’ αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 116).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144), όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.112176/23-11-2012
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας»
(Β’ 3283), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ Υ4α/οικ.123810/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας» (Β’ 3486).
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2α/οικ. 81580/01-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β’ 3884).
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25055/02-08-2018 εισήγηση
της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
10. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 13ης/28-06-2018
(θέμα 4ο) του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας.
11. Την απόφαση της 83ης Συνεδρίασης του
ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. (Ορθή Επανάληψη) κατά την 06-07-2018 (θέμα
3ο).
12. Το από 16-5-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. Β1α/67303 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της οργανικής μονάδας
της έδρας "ΒΕΡΟΙΑ" του Γ. Ν. Ημαθίας όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 112176/
23-11-2012 «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας» (Β’3283), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω
κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων, ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Η’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1

1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

5

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τεύχος Β’ 4501/12.10.2018

Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων στη ΜΕΘ
εκτός της κατοχής μίας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων
(ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ), απαιτείται και η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔΕΦ/473564/19419/3166/289
(2)
Σύσταση - συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ.
«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας», ««Πανηπειρωτικό» Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων»,
«Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Πατρών», «Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις», και
ισχύει.
β) Των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως
ισχύουν.
γ) Της παρ.1 του άρθρου 21 και το άρθρο 35 του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις [....] μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’).
δ) Του άρθρου 63, παρ. 1 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50/Α’/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.».
ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.
45/Α’/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Τεύχος Β’ 4501/12.10.2018
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στ) Της παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ
196 Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις».
ζ) Της παρ.4 του άρθρου 40Β του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ
81 Α’) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις».
η) Την παρ.1 του άρθρου 36 του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων [....] των
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
191 Α’), όπως ισχύει.
θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).
ι) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α’).
ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
ιβ) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη»
(ΦΕΚ 3672 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/
28-02-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 852 Β’).
ιγ) Το π.δ. 173/1979 (ΦΕΚ 46 Α’) «Περί ιδρύσεως Εθνικού Γυμναστηρίου Κέρκυρας».
ιδ) Την παρ. β του άρθρου 57 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης», (ΦΕΚ 180 Α’).
ιε) Το π.δ. 53/2000 «Ίδρυση Πανπελοποννησιακού
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών» (ΦΕΚ 43 Α’).
ιστ) Το ν.δ. 650/1970 (ΦΕΚ 175 Α’) «Περί Γυμναστηρίων».
ιζ) Του άρθρου μόνο του π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ.
53/Α’/1998) «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη
Γ.Γ.Α.».
ιθ) Του άρθρου 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α’/2001)
«Πρόγραμμα Πολιτεία».
2. Τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215398/
15552/4564/30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΩΡ4653 Π4-ΜΒΔ),
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔ ΑΔΤΑ/215527/15561/4569/
30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΑ34653Π4-ΠΒ2), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΑΤΔΑΔΤΑ/215365/15548/4563/30-06-2016
(ΑΔΑ:
7ΨΕΑ4653Π4-8ΟΔ), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215463/
15558/4566/30-06-2016 (ΑΔΑ: 6Δ9Ο4653Π4-Ρ91) αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί
Συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. 2184/Β’/2016 και 2115/Β’/2016.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Κέρκυρας», ««Πανηπειρωτικό» Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ιωαννίνων», ««Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Πατρών», «Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπα-

54901

χαραλάμπειο», ούτε του κρατικού προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α’/2010), αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται Πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με έδρα την Κέρκυρα και τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται το «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας», αρμόδιο
για όλο το προσωπικό που υπηρετεί στα κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ.:
«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας», ««Πανηπειρωτικό»
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων», ««Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών», «Εθνικό Στάδιο
Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο», εποπτευόμενα από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
2. Το ως άνω Πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
συγκροτείται ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για
να οριστούν μέλη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία
ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις
προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων
στην έδρα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν
επαρκεί για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι
που υπηρετούν εκτός έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) i) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων,
ii) Μέχρι τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που
έχουν ήδη εκλεγεί ή θα αναδειχθούν από την εκλογική
διαδικασία η έναρξη της οποίας έχει ενεργοποιηθεί προ
της σύστασης και συγκρότησης του παρόντος Κοινού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, θα συμμετέχουν ως αιρετά μέλη οι
εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του εκάστοτε Ν.Π.Δ.Δ.,
στην αρμοδιότητα του οποίου θα υπάγεται το εκάστοτε
προς συζήτηση θέμα.
2. Εισηγητής στο κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζεται ο αρμόδιος προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού
εκάστου Ν.Π.Δ.Δ., από τα οποία συγκροτείται το κοινό
υπηρεσιακό συμβούλιο, με αναπληρωτή του αυτόν που
τον αναπληρώνει νομίμως στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στα επιμέρους
Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιος προϊστάμενος προσωπικού, εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού
του νπδδ «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας» με τον
αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει
στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
ορίζεται υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέ-
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ντρο Κέρκυρας» κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ’, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας, της ίδιας κατηγορίας και βαθμού. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι με τις
προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ορίζονται υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. από τα οποία συγκροτείται το κοινό
υπηρεσιακό συμβούλιο και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
4. Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την
επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια
του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
5. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων
των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
6. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
παύουν να ισχύουν οι υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215398/15552/4564/30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΩΡ4653Π4ΜΒΔ), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215527/15561/4569/
30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΑ34653Π4-ΠΒ2), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΑΤΔΑΔΤΑ/215365/15548/4563/30-06-2016 (ΑΔΑ:7ΨΕΑ
4653Π4-8ΟΔ), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215463/15558/
4566/30-06-2016 (ΑΔΑ: 6Δ9Ο4653Π4-Ρ91) αποφάσεις
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί Συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. 2184/Β’/2016 και 2115/Β’/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔΕΦ/473490/19414/3164/288
(3)
Σύσταση -Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικά
Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», «Εθνικό Στάδιο
Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης», «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», «Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Βασιλίτσας», «Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής
«Πανθρακικό»».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016
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(ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις», και ισχύει.
β) Των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως
ισχύουν.
γ) Της παρ.1 του άρθρου 21 και το άρθρο 35 του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις [....] μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’).
δ) Του άρθρου 63, παρ. 1 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50/Α’/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.».
ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.
45/Α’/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ
196 Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις».
ζ) Παρ.4 του άρθρου 40Β του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81
Α’) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις».
η) Την παρ.1 του άρθρου 36 του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων [....] των
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
191 Α’), όπως ισχύει.
θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).
ι) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α’ ).
ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
ιβ) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/
28-02-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 852 Β’).
ιγ) Του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης», (ΦΕΚ 180 Α’).
ιδ) Του β.δ. 57/1972 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου» (ΦΕΚ 19 Α’).
ιε) Του π.δ. 19/1991 «Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου»
(ΦΕΚ 7 Α’).
ιστ) Του π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (ΦΕΚ 220 Α’).
ιζ) Του άρθρου μόνο του π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α’/1998)
«Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γ.Γ.Α.».
ιθ) Του άρθρου 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α’/2001)
«Πρόγραμμα Πολιτεία».
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2. Τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215538/
15563/4570/30-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΗΖΝ4653Π4-ΙΣΙ), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215249/15534/4559/30-06-2016
(ΑΔΑ: Ω8Θ44653Π4-ΥΧ3), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215209/15528/4558/30-06-2016
(ΑΔΑ:ΩΠ0Λ4653
Π4-Ι8Δ5), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215499/15559/4567/
30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΦΛ4653Π4-Γ78) αποφάσεις του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί Συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. 2184/Β’/2016 και 2115/Β’/2016.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, του Ε.Σ. Καυτανζόγλειου Θεσσαλονίκης, του
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, του Εθνικού
Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και του Εθνικού
Σταδίου Κομοτηνής «Πανθρακικό», ούτε του κρατικού
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
7, του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’/2010), αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται Πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τις εγκαταστάσεις όπου
στεγάζονται τα «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης»,
αρμόδιο για όλο το προσωπικό που υπηρετεί στα κάτωθι
Ν.Π.Δ.Δ.: «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», «Ε.Σ.
Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης», «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας»,
«Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό»», εποπτευόμενα
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. Το ως άνω Πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
συγκροτείται ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές
αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην
έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι
διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και
έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι
από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο
αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότηση
του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός έδρας του
Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) i) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
ii) Μέχρι τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που
έχουν ήδη εκλεγεί ή θα αναδειχθούν από την εκλογική
διαδικασία η έναρξη της οποίας έχει ενεργοποιηθεί προ
της σύστασης και συγκρότησης του παρόντος Κοινού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, θα συμμετέχουν ως αιρετά μέλη οι
εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του εκάστοτε Ν.Π.Δ.Δ.,
στην αρμοδιότητα του οποίου θα υπάγεται το εκάστοτε
προς συζήτηση θέμα.
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2. Εισηγητής στο κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζεται ο αρμόδιος προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού
εκάστου Ν.Π.Δ.Δ., από τα οποία συγκροτείται το κοινό
υπηρεσιακό συμβούλιο, με αναπληρωτή του αυτόν που
τον αναπληρώνει νομίμως στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στα επιμέρους
Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιος προϊστάμενος προσωπικού, εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού
του νπδδ «Ελληνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης» με
τον αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικά Αθλητικά
Κέντρα Θεσσαλονίκης» κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό
τουλάχιστον Γ’, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας
υπηρεσίας, της ίδιας κατηγορίας και βαθμού.
4. Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την
επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια
του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
5. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων
των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
6. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας παύουν να ισχύουν οι υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΑΤΔΑΔΤΑ/215538/15563/4570/30-06-2016
(ΑΔΑ:
ΩΗΖΝ4653Π4-ΙΣΙ), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215249/
15534/4559/30-06-2016 (ΑΔΑ: Ω8Θ44653Π4-ΥΧ3), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/215209/15528/4558/30-06-2016
(ΑΔΑ: ΩΠ0Λ4653Π4-Ι8Δ5), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215499/15559/4567/30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΦΛ4653
Π4-Γ78) αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ.
2184/Β’/2016 και 2115/Β’/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 73228
(4)
Επαναφορά στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α. Ε. των υπαλλήλων που
μεταφέρθηκαν από τον πρώην Η.ΣΑ.Π. Α.Ε σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 104 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
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2. Του ν. 3920/2011 (Α’ 33) « Εξυγίανση, αναδιάρθρωση
και ανάπτυξη αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» καθώς και την κοινή υπουργική
απόφαση με αρ. 28737/2637/10-06-2011 (Β’ 1454) περί
« Πράξης συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιριών ΑΜΕΛ
Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε., και ΤΡΑΜ Α.Ε.-Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρίας σε ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».
3. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.».
4. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».
6. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του
π.δ. 88/2018 (Α’ 160).
7. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
8. Του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».
9. Την υπ’ αρ. Α-63085/5432/13 απόφαση (ΦΕΚ 505/Β’)
«Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.».
10. Την υπ’ αρ. Α-17040-1809/24-05-2013 (ΦΕΚ
1372/Β’/2013) απόφαση «θέση σε ισχύ του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Οργανογράμματος της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 104 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) για την
επαναφορά των υπαλλήλων του πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε. (μετέπειτα ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), οι οποίο μεταφέρθηκαν ως πλεονάζον
προσωπικό Α’ φάσης προς άλλους φορείς του Δημοσίου,
δυνάμει των διατάξεων του ν. 3920/2011 (Α’ 33) ως εξής:
1 .Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της παραγράφου 1
του άρθρου 104 του νόμου 4530/2018 υποβάλλουν,
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την δημοσίευση και κοινοποίηση της παρούσας στους
ενδιαφερόμενους, αίτηση για την επαναφορά τους στην
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
-δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού
του φορέα όπου υπηρετούν, με κοινοποίηση υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. Η αίτηση θα
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται ρητά
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις συνθήκες και το
εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής
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κατάστασης που ισχύει στην ΣΤΑ.Σ.Υ. Α.Ε., παραιτούμενοι ταυτοχρόνως του δικαιώματος κάθε διεκδίκησης ή
αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης φύσης αξίωσης
εξ αιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους,
δυνάμει του ν. 3920/2011, και της εν συνεχεία επανόδου
τους στην ΣΤΑ.Σ.Υ. Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 104 του ν.
4530/2018 (Α’ 59).
2. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου, οφείλουν, εντός
προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις, συνοδευόμενες
από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 1
και να τις διαβιβάσουν στην ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.
3. Το διοικητικό συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., αφού
ελέγξει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και
σύμφωνα με το Καταστατικό και τον ισχύοντα Κανονισμό
της Εταιρείας, εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις επαναφοράς τους στη ΣΤΑΣΥ Α. Ε. και σε ποια από
τις προβλεπόμενες θέσεις, της παραγράφου 3 του άρθρου 104 του ν. 4530/2018 δύνανται να τοποθετηθούν
ή να ενταχθούν, υποχρεούται να διατυπώσει σύμφωνη
γνώμη, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του
ν. 4530/2018.
4. Η ως άνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνοδευόμενη από την αίτηση και την
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 της παρούσας καθώς και
το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της παρ. 2
της παρούσας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των
υποψηφίων διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου
να εκδοθεί η προβλεπόμενη, δυνάμει των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 104 του ν. 4530/2018 (Α’ 59),
Κοινή Υπουργική Απόφαση επαναφοράς των υπαλλήλων
στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 26 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Υποδομών
και Μεταφορών

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

(5)
1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου
Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2018.
Με την αριθμ. πρωτ. 3162.15/70350/2018/25.09.2018
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 και 4 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας» ΦΕΚ Α’ 43), εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση
προϋπολογισμού του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπη-
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ρεσίας Οικονομικού Έτους 2018, του οποίου τα τελικά
αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
Έσοδα: 20.058.970,00 €
Έξοδα: 20.051.520,00 €
Πλεόνασμα 7.450,00 €
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι
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τε υπηρεσιακό όργανο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή από οποιαδήποτε
δημοσία αρχή του λιμένος και αναφέρεται στη Δ/νση
Περιουσίας και Ανάπτυξης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., η οποία επιμελείται της επιβολής της διοικητικής κύρωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 3
(6)
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 § 22 (Είσπλους − Παραμονή − Έκπλους), του ειδικού
κανονισμού λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» (ΦΕΚ
1414/19-05-2016, τεύχος Β’).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»
(Αριθμ. συνεδρίασης 11/29.08.2018)
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Β.Δ 14/19-01-1939 «περί τροποποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων»
όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Το άρθρο 21ο παρ. 10 του ν. 2932/2001 (Α’ 145)
«σύσταση της Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής-μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
γ) Τις διατάξεις του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/
19-6-2003) όπως ισχύει.
δ) Τον ν. 3429/2005 - ΦΕΚ 314 Α’/27-12-2005 περί λειτουργίας Δ.Ε.Κ.Ο.
ε) Τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» (ΦΕΚ
1414/19-05-2016, τεύχος Β’).
στ) Την από 15-1-2003 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Κ. ΑΕ.
ζ) Την από 27.08.2018 εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της ΟΛΚ Α.Ε.
η) Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
θ) Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την τροποποίηση του ειδικού κανονισμού
λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων Λιμένα Καβάλας
«Απόστολος Παύλος» (ΦΕΚ 1414/19-05-2016, τεύχος
Β’), ως προς το άρθρο 3 § 22 στο οποίο προστίθεται η
παρ. 22α ως εξής:
22.α Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης θέσης χρήσης των πλωτών εγκαταστάσεων πλέον των μέτρων απομάκρυνσης του που προβλέπονται παραπάνω, επιβάλλεται διοικητική κύρωση στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή
του σκάφους, ανά ημέρα αυθαίρετης χρήσης, ποσού
ίσου με το μηνιαίο αντάλλαγμα χρήσης που αντιστοιχεί
στο εν λόγω σκάφος.
Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών η σχετική
διοικητική κύρωση διπλασιάζεται.
Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από οποιοδήπο-

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην Φ7/155762/Δ4/19.09.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα
«Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
4191/τ. Β’/24-9-2018 επιφέρονται οι ακόλουθες διορθώσεις σφάλματος:
1. Στη σελίδα 51764, αριστερή στήλη, στον 7ο στίχο
από κάτω, απαλείφονται οι λέξεις: «του ν. 4386/2016,» και
2. Στη σελίδα 51764, αριστερή στήλη, στον 11ο στίχο
από κάτω, απαλείφονται οι λέξεις: «του ν. 4386/2016,».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)
Ι

(8)
Στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./68/14459/25-5-2018 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους
2018» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2289/Β’/2018 στη
σελίδα 24976 διορθώνεται το εσφαλμένο:
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1

1003/Γ/2009

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(HARDWARE)

1

1003/Γ/2009

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(HARDWARE)

στο ορθό:
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

(Από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Ι

(9)
Στην 4480/54154/27.07.2018 απόφαση του Δημάρχου
Πατρέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4099/20.07.2018
τεύχος Β’, στη σελίδα 50859 στη Β’ στήλη, τον στίχο 14
εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Έγχορδων, Πνευστών, Κρουστών οργάνων, Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλο), Κλασικής Κιθάρας».
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στο ορθό:
«Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κρουστών οργάνων,
Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλο), Κλασικής Κιθάρας».
(Από το Δήμο Πατρέων)
Ι

(10)
Στην 5/24-01-2018 πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή
του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. “ Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου
«Το Βουβάλειο»” (Νοσοκομειακή Μονάδα: Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»), η οποία δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 434/Β’/14-02-2018, στη σελίδα 5611 στην στήλη
Β’, στον 4ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «0561 ως 0566 (εργοδοτικές εισφορές):
12.756,46 €.»,
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στο ορθό: «0561 ως 0566 (εργοδοτικές εισφορές):
12.756,46 €. Για το Α’ εξάμηνο 2018 αντιστοιχούν 17.578
ώρες με συνολικό κόστος 81.000,00€. Για το β’ εξάμηνο 2018 αντιστοιχούν 17.578 ώρες με συνολικό κόστος
81.000,00 €.».
Στην ίδια πράξη, στην ίδια σελίδα (5611) και ίδια στήλη
(Β’) του ιδίου Φ.Ε.Κ. (434/Β’/2018), στον 11ο στίχο εκ των
άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «5.718,11 €.»
στο ορθό: «5.718,11 €. Για το Α’ εξάμηνο 2018 αντιστοιχούν 152 ημέρες εφημερίας με συνολικό κόστος
13.954,10€. Για το β’ εξάμηνο 2018 αντιστοιχούν 153
ημέρες εφημερίας με συνολικό κόστος 14.045,90€.».
(Από το Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»)
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