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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/
13.12.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή
μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας
επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών,
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες
εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό
την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 3388Β΄).

2

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΜΕΘ
-Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών
(ΜΜΠΑ)» (ICU Follow - up Care Lab) στο Τμήμα
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

3

Κατάργηση Τομέων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

4

Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
υπαλλήλων του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΥΙΑΣ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
για το έτος 2019.

Αρ. Φύλλου 1135

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511
(1)
Τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/
13.12.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά
ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας
και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού
Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με
βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016»
(ΦΕΚ 3388 Β΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149 Α΄) και ιδιαίτερα την παρ. 2 του
άρθρου 7, όπως ισχύει.
2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
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Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύει.
3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. To v. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει.
5. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως ισχύει.
6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως ισχύει.
7. Το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(ΦΕΚ 107 Α΄),
8. Το ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 235 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4546/2018
(ΦΕΚ 101 Α΄) και ισχύει.
9. Το ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύει.
10. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 9 Α΄).
11. Το ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ ’’περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό’’ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄).
12. Το ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας... και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 216 Α΄).
13. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εγκρίθηκε με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ 104/Β΄),
όπως ισχύει.
14. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε
με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ 103 Β΄),
όπως ισχύει.
15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
395/2016 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ 78/Β΄/2017), όπως
ισχύει.
16. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 2/2017 της Ρ.Α.Ε.
17. Τη γνωμοδότηση αριθ. 1/2019 της Ρ.Α.Ε.
18. Την C(2016) 7272/16.11.2016 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα State Aid SA 44666 -Greece
«New operating aid scheme for the production of
electricity from RES and HECHP».
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19. Την C(2017) 9102/4.11.2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα State Aid SA 48143-(2017/Ν)
Greece «Tenders for the production of electricity from
renewable energy sources and highly efficient combined
heat and power installations».
20. To π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160 Α΄).
21. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/ 2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) σχετικά
με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
22. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
23. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης των
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ 4488 Β΄),
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03/2018 (ΦΕΚ 1263 Β΄) και
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/9.10. 2018 (ΦΕΚ 4850 Β΄) αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/
13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή,
στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών,
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με
βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016», όπως
ισχύει, στα εξής σημεία:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:
α) Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW.
β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
γ) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
των 20 MW.
ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης των 20 MW.
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στ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή
το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 50 MW.
ζ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών
σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των
20 MW.
η) Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και
ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του
ν. 3775/2009 (122/Α΄) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204/Α΄) συμμετέχουν στις
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών με
βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ειδικά για σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α΄) ισχύουν διαφορετικά όρια για την κατηγορία β) ως εξής:
β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή
ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες
του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α΄) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:
«5. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α΄) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να
συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί
της κατηγορίας δ).»
3. Το άρθρο 4, τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3,
και του άρθρου 6, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά
τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για:
• αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW (θα συμμετέχουν και οι σταθμοί
που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες),
• αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW
και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές
Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW,
• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
των 20 MW.»
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Κατά τα λοιπά, η ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017
(ΦΕΚ 4488 Β΄), υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ 1263 Β΄)
και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/9.10.2018 (ΦΕΚ 4850 Β΄)
υπουργικές αποφάσεις, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 12897
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών
(ΜΜΠΑ)» (ICU Follow - up Care Lab) στο Τμήμα
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του
Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με 163494/
Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) υπουργική απόφαση.
4. Την 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/τ.Β’/
14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) θητειών του
συνόλου των προσωρινών οργάνων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής».
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/02-10-2018, θέμα 49).
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6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
17/13-12-2018).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του
με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-02-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» (ICU Follow - up Care
Lab) στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)»
(ICU Follow - up Care Lab) στο Τμήμα Νοσηλευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού
Κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)»
(ICU Follow - up Care Lab), το οποίο εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της Βασικής Νοσηλευτικής, της Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής, της Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας και της Ψυχικής Υγείας, της Κοινοτικής
και της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής.
Άρθρο 2.
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» (ICU Follow - up Care Lab)
θα έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου ή των Ερευνητικών του
μονάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
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παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών του οικείου Τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε
θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση της
γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονικά αντικείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό
τους αντικείμενο, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
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3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» (ICU Follow - up Care Lab)
διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το
Εργαστήριο, που είναι μέλος της βασικής ερευνητικής
ομάδας του Εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο
άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ,
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
9. εισηγείται στον Τομέα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

14009

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της
Πανεπιστημιούπολης 1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για
τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα
και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για
τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των
συναφών δράσεων.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
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5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)»
και στην αγγλική γλώσσα «ICU Follow - up Care Lab».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:
το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», το άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα» και το άρθρο 84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίων Α έως Ε».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2013 «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 123/03-06-2013).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, αριθμ. 4/21-02-2019 συνεδρίαση
και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ, αριθμ. 16/28-8-2018 συνεδρίαση.
5. Την αριθμ. 193992/Ζ1/10-11-2017 διαπιστωτική
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση των υφιστάμενων Τομέων: α) του Τομέα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων, β) του Τομέα Μαθημάτων Ειδικότητας και γ) του Τομέα Μαθημάτων Ειδικής
Υποδομής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2019
Ο Πρύτανης

Αιγάλεω, 18 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ
Ι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 43
(3)
Κατάργηση Τομέων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

Αριθμ. απόφ. 2/20.2.2019
(4)
Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
υπαλλήλων του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΥΙΑΣ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
για το έτος 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΥΙΑΣ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).
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2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176
Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 134)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α΄ του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του
ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 3ο «Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το
έτος 2019 στον Τ.Ο.Ε.Β. Αγυιάς-Κολυμβαρίου» και ιδίως
το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του
Οργανισμού - πέρα από την περίοδο λειτουργικής αιχμής
των έργων κατά την αρδευτική περίοδο - υπάρχουν και
καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφασίζει ομόφωνα:
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α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως
ισχύει. Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες για έναν (1) τακτικό υπάλληλο και μέχρι 200 ώρες για πέντε (5) εποχικούς υπαλλήλους.
Αφορά συνολικά , έξι (6) υπαλλήλους και τριακόσιες είκοσι
ώρες (320) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
Για το Β΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας,
μέχρι 120 ώρες για έναν (1) τακτικό υπάλληλο και μέχρι
600 ώρες για πέντε (5) εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά
συνολικά , έξι (6) υπαλλήλους και επτακόσιες είκοσι ώρες
(720) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος του Οργανισμού Βαρουξάκης Εμμανουήλ και για
την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019, καθίσταται το λογιστικό - οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
γ) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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