
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων στις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2 Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή απασχόλη-
σης για το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας για 
το έτος 2022.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
του προσωπικού του Οργανισμού Συγκοινωνια-
κού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία ανά 
εξάμηνο για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 38866/Z1  (1)
Υπαγωγή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων στις διατάξεις του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β) των άρθρων 1-3, της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),

γ) του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμή-
ματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυ-
γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137),

ε) του π.δ. 173/2009 «Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 206),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),

ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιβ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρίαση 1083/07-04- 2020), ύστερα από 
εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνέλευση 52η/11-12-2019).

3. Τα υπό στοιχεία 76479/Ζ1/18-06-2020 και 167110/
Ζ1/21-12-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργανωτι-
κής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου 
Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παραπάνω διατάξεις.

4. Τα υπό στοιχεία 24870/11-11-2021 και 26687/
28-03-2022 έγγραφα του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμ-
φωνα με τα οποία το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής 
διατυπώνει ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την 
υπαγωγή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της 
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Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46, του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/135/36692/Β1/31-03-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του 
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 43582/3069 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή απασχόλη-

σης για το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας για 

το έτος 2022. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 43 του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου» (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 202855/27.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας «Τροποποίηση οργανισμού Π. Ηπείρου» (Β’ 4400).

3. Την υπ’ αρ. 407/38/7-1-2011 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφε-
ρειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (Β’ 130).

4. Την υπ’ αρ. 1/24-1-2011 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Ηπείρου «Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια 
Ηπείρου» (Β’ 37).

5. Την υπ’ αρ. 5019/568/3-2-2011 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Ηπείρου περί τοποθέτησης υπαλλήλων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου.

6. Την υπ’ αρ. 35050/2247/30-5-2011 απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων “Με εντολή Περιφερειάρχη”» (Β’ 1340).

7. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), βάσει των 
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 
μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

8. Την υπ’ αρ. 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.

9. Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

12. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), με την 
οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

13. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

14. Την υπ’  αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

15. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιο-
λογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερω-
ριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

16. Το άρθρο 14 του ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομι-
κών θεμάτων ΟΤΑ» (Α’ 139).

17. Το από 26.03.1936 β.δ. (Α’ 174) «Περί μέτρων προς 
πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των 
ζώων», όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 1142/1980.

18. Το π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοι-
πών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτη-
νοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των 
ζώων» (Α’ 66).

19. Το π.δ. 138/1995 «Θέσπιση γενικών μέτρων κα-
ταπολέμησης ορισμένων ασθενειών ζώων καθώς και 
ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου της 17/12/1992» (Α’ 88).

20. Την υπ’ αρ. 258933/5.8.2008 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμε-
τώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των 
ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 Α’ 88 
(Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (Β’ 1662).

21. Το π.δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της 
αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τροποποίηση του 
Παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (Α’ 88) σε συμμόρφω-
ση με την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α’ 56).

22. Την υπ’ αρ. 260918/14.1.2009 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμε-
τώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων» (Β’ 75).
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23. Την υπ’  αρ. 258944/2008 απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για την καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυ-
ρετού» (Β’ 1727).

24. Την υπ’ αρ. 258754/12-05-2008 απόφαση Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της Γρίπης των Πτη-
νών» (Β’ 840).

25. Την υπ’ αρ. 4092/116279/23-10-2015 εγκύκλιο 
του ΥΠΑΑΤ «Επέκταση και Ενίσχυση των Μέτρων για 
την αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βο-
οειδών».

26. Την υπ’ αρ. 3951/3/20-09-2006 εγκύκλιο της Ει-
σαγγελίας του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη διε-
νέργεια ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας στα καταστήματα κτηνιατρικού ενδιαφέρο-
ντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυκτερινές ώρες.

27. Την κοινή υπουργική απόφαση 314754 «Λήψη των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 
και αριθ. 1/2005 “για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την 
τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ 
και του Κανονισμού 1255/1997” (με εξαίρεση τα άρθρα 
34 και 35)» (Β’ 2020/2009).

28. Την υπ’ αρ. 9306/26-7-2018 απόφαση της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου «Συγκρότηση Τοπικού Κέντρου Ελέγχου 
Νοσημάτων Περιφέρειας Ηπείρου».

29. Την ανάγκη αντιμετώπισης των εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Τμή-
ματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Πρέβεζας που 
απαιτούν την απασχόληση 13 υπαλλήλων πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους κατά τις απογευμα-
τινές ώρες των εργάσιμων ημερών το έτος 2022, τόσο 
στην εφαρμογή των νομοθετημένων προγραμμάτων 
επιτήρησης και ελέγχου ζώο-νόσων (Αφρικανική Πα-
νώλη Χοίρων, Οζώδη Δερματίτιδα Βοοειδών, Καταρρο-
ϊκό Πυρετό Προβάτων), ζώο-ανθρωπονόσων (Λύσσα, 
Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Γρίπη των Πτηνών, Ιός του 
Δυτικού Νείλου, Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια Βοοειδών, 
Τρομώδης Νόσος Αιγοπροβάτων), την αναγκαιότητα 
πραγματοποίησης ελέγχων στα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος και ελέγχων για την προστασία 
των ζώων κατά τη μεταφορά όσο και στο συντονισμό 
των ενεργειών στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των ανωτέρω 
ασθενειών και την αποφυγή της εξάπλωσής τους στην 
Περιφέρεια Ηπείρου.

30. Την υπ’  αρ. 15230/577/15-03-2022 βεβαίωση 
ύπαρξης πίστωσης, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής 
Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή 
απασχόλησης, κατά τις απογευματινές ώρες για την ορθή 
και αποτελεσματική εκτέλεση των έκτακτων και αυξημέ-
νων υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πρέβεζας της 
Περιφέρειας Ηπείρου για 13 υπαλλήλους, μετά την υπο-

γραφή της παρούσας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 
του έτους 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμα υπαλλήλων

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΥΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΦΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η δαπάνη της υπερωριακής εργασίας ανέρχεται στο 

ποσό των 10.596,38 ευρώ και θα καλυφθεί από σχετική 
πίστωση στον E.Φ. 292 και Κ.Α.Ε. 0511.01, του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022 της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 
και από ώρα 15ης ως 22ης. Ο αριθμός των ωρών κατά 
μήνα και κατά υπάλληλο θα καθοριστεί, ως προς την 
τέλεσή τους, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου 
της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Πρέβεζας. Οι ώρες υπερωριακής 
εργασίας ανά υπάλληλο δεν μπορούν να ξεπεράσουν 
τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο.

Ο Προϊστάμενος Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πρέβεζας καθίσταται 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη 
βεβαίωση της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απα-
σχόλησης και του παρασχεθέντος έργου των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 23 Μαρτίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 03/31.01.2022 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 

του προσωπικού του Οργανισμού Συγκοινωνια-

κού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία ανά 

εξάμηνο για το έτος 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tην υπό στοιχεία Α 61976/3442 κοινή υπουργική από-

φαση «Έγκριση και κύρωση του Αρχικού Καταστατικού της 
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Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία” (Ο.Σ.Ε.Θ. 
Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο “Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.”» (Β’ 3154).

2. Τον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλο-
νίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

3. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ» (Α’ 314).
4. Toν ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 144).
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ πρώτου και 

δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των ΔΕΚΟ 
του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις» (Α’ 176).

6. Την υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 
7. Την υπό στοιχεία αρ.Δ4δ/οικ.60845/2018 υπουργική απόφαση «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ανώ-

νυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Σ.Ε.Θ. 
Α.Ε.)» (Β’ 3495), αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή του προσωπικού της εταιρείας για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2022 ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
 ΟΣΕΘ Α.Ε. ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

(Έως 22:00’) ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 30 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 5 30 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24 100 90

ΣΥΝΟΛΑ 37 160 110
   Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα πραγματοποιείται με τη φροντίδα των 

προϊσταμένων των Διευθύνσεων με τις ανωτέρω δεσμεύσεις και η σχετική δαπάνη των ωρών απασχόλησης να κα-
ταβληθεί στους υπαλλήλους εφόσον πραγματοποιηθεί και βεβαιωθεί η απασχόληση αυτή εγγράφως από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο.

Η δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης που προϋπολογίζεται στα 2.000€ για το έτος 2022 προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό της ΟΣΕΘ Α.Ε. του οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση θα σταλεί στο ΥΠΟΜΕ και θα ισχύει από την ημερομηνία αναρτήσεώς της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 20 του ν 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΣΚΑΣ  

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