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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το πρώτο
(Α΄) εξάμηνο του έτους 2020.

2

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης
και λειτουργίας εργαστηρίων - κέντρων ελέγχου
διαταραχών ύπνου στις ιδιωτικές κλινικές.

3

Ασκούμενοι δικηγόροι στην Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

4

Επιβολή Προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στην (ον) KRISTINE (επ) ROZITE του (κατά δήλωση) AIVARS SUCIS και της ROZITE.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του
MUHAMMAD (επ) KHALEEQ (ον) του KHALIL και
της SAJIDA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

6

Έγκριση της συμπλήρωσης της αρχικής απόφασης περί καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας και
εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά τον νόμο
εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή στο προσωπικό
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το
πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»
(Α΄ 324) και του άρθρου 4 του π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση

Αρ. Φύλλου 802

των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»
(Α΄ 214).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 58).
5. Την εγκύκλιο, με αριθμό πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/
6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ), του Υπουργείου Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού- Διεύθυνση Εισοδηματικής
Πολιτικής, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176 Α΄)».
6. Την πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ με αριθμό
πρωτ. 8601/16-01-2020, περί ανάγκης απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης έως εκατόν είκοσι (120)
ωρών ανά υπάλληλο για εκατόν πέντε (105) διοικητικούς
υπαλλήλους (κατ' ανώτατο αριθμό) που υπηρετούν στην
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για το πρώτο (Α΄) εξάμηνο
του έτους 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που ανακύπτουν από:
i) Τη διαρκή αύξηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα,
γεγονός που οδηγεί στην ανάλογη προσθήκη φόρτου
εργασίας της διοικητικής υπηρεσίας, λόγω των δικαστικών προθεσμιών κατά τη διακίνηση δικογράφων και της
θέσπισης διαδικασιών, που επιτάσσουν την ταχύτερη
διαβίβαση τους, όπως ο ν. 4335/2015, που αφορά στη
σύντμηση των προθεσμιών στις αγωγές, που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία.
ii) τη σημαντική αύξηση του κύκλου των διοικητικών
ενεργειών στην Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ. λόγω της μαζικής κατάθεσης χιλιάδων αιτήσεων πολιτών (αγωγών, προσφυγών
για επιδόματα, διεκδίκηση αναδρομικών κλπ). Σχετικά
παραδείγματα, οι αιτήσεις για την αναγνώριση απαίτησης και διακοπής παραγραφής αξίωσης για την αναδρομική καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας, οι
αιτήσεις για την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις, περί
προστασίας της πρώτης κατοικίας (νόμος 3869/2010) και
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οι αιτήσεις διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών,
ιδιωτών και του Δημοσίου.
iii) τη μεταφορά και κατανομή όλων των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, με την αριθμ.
408/27-12-2016 (ΦΕΚ 182/Β΄/27-1-2017 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Προέδρου του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από 01-01-2017, γεγονός που οδήγησε από το έτος 2017 και εξής στην υπέρμετρη αύξηση
του φόρτου εργασίας και των απαιτήσεων, που εξ αυτής
απορρέουν, για την εν λόγω Διεύθυνση,
iv) την υποστελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Φορέα λόγω της ανάγκης διάθεσης υπαλλήλων στα Γραφεία των Νομικών Συμβούλων.
7. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη για την παραπάνω αναφερόμενη απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το πρώτο (Α΄) εξάμηνο του τρέχοντος έτους
ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(64.000,00 €) περίπου και θα βαρύνει τον ελαχιστοβάθμιο
αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-401-0000000
οικονομικού έτους 2020, όπου έχει ήδη προβλεφθεί και
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
8. Την απόφαση δέσμευσης ισόποσης πίστωσης της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ. με αριθμό πρωτ. 6465/15-01-2020 και α/α καταχώρησης 7835/
15-01-2020, (ΑΔΑ: ΩΘΕ80ΡΡΕ-9ΧΨ), αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, σε συνέχεια του κανονικού ωραρίου, για το Α'
εξάμηνο του έτους 2020, και ειδικότερα, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 30-06-2020, για
εκατόν πέντε (105) κατ' ανώτατο αριθμό διοικητικούς
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία
του ΝΣΚ. Οι ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας, δε
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων, ο έλεγχος της πραγματοποίησης της υπερωριακής
εργασίας και η βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών θα
γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, οι
δε αποφάσεις θα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
Η συνολική δαπάνη της ως άνω υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (64.000,00 €) περίπου και θα βαρύνει την πίστωση
του ελαχιστοβάθμιου αναλυτικού λογαριασμού εξόδων
2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού
Φορέα 1023-401-0000000 οικονομικού έτους 2020, όπου
έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. Γ2β/οικ. 8168
(2)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης
και λειτουργίας εργαστηρίων - κέντρων ελέγχου
διαταραχών ύπνου στις ιδιωτικές κλινικές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982
(Α΄ 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του
ν. 2194/1994 (Α΄ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 1892/1990
(Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄
45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του ν. 4600/2019
(Α’ 43) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
5. Το π.δ. 121/2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την αριθμ. 54713/18-07-2019 (Β’ 3105) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη».
9. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/13-9-2018 (Β΄ 4453)
υπουργική απόφαση «Κατευθυντήριες οδηγίες για την
απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική
ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου».
10. Την αριθμ. 2 απόφαση της 263ης/7-7-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Εργαστήρια – Κέντρα Ελέγχου Διαταραχών Ύπνου - Κατευθυντήριες Οδηγίες», η οποία έχει
γίνει δεκτή από τον Αν. Υπουργό Υγείας.
11. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π.6600/3-2-2020 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το τρέχον οικονομικό
έτος και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ
Το εργαστήριο ή κέντρο διαταραχών ύπνου (στο εξής
ΕΚεΔΥ) είναι ειδική λειτουργική μονάδα που ασχολείται με το εξειδικευμένο αντικείμενο της ιατρικής του
ύπνου, το οποίο αφορά στη διάγνωση και θεραπεία των

Τεύχος B’ 802/12.03.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

παρακάτω καταστάσεων: αϋπνίας, αναπνευστικών διαταραχών στον ύπνο, ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχής
ρύθμισης ύπνου-εγρήγορσης, παραϋπνίας, κινητικών
διαταραχών και άλλων διαταραχών ύπνου όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. Γ5α/
Γ.Π.οικ.68753/13-9-2018 (Β’ 4453) υπουργικής απόφασης
«Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης
τεχνικού ύπνου».
Το ΕΚεΔΥ έχει ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία, η
οποία απαιτεί ειδικό χώρο, τεχνολογικό εξοπλισμό και
εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στη
διάρκεια της ημέρας πραγματοποιεί εξετάσεις ελέγχου
ημερήσιας υπνηλίας, λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο (ΤΕΙ), για την άμεση πρόσβαση ασθενών για αρχική
εξέταση και παρακολούθηση ασθενών υπό θεραπεία,
ενώ στη νυχτερινή λειτουργία διενεργεί τις διαγνωστικές
και θεραπευτικές εξετάσεις. Το ΕΚεΔΥ μπορεί να παρέχει
υπηρεσίες στις παρακάτω κατευθύνσεις:
- Πνευμονολογική
- Νευρολογική
- Ψυχιατρική
Το παιδιατρικό ΕΚεΔΥ παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες
στα παιδιά.
Το ΕΚεΔΥ εντάσσεται σε ιδιωτικές κλινικές οι οποίες
αναπτύσσουν Πνευμονολογικό ή Νευρολογικό ή Ψυχιατρικό τμήμα. Το παιδιατρικό ΕΚεΔΥ, εντάσσεται σε
ιδιωτικές κλινικές που αναπτύσσουν πνευμονολογικό
τμήμα παίδων ή νευρολογικό τμήμα παίδων ή ψυχιατρικό τμήμα παίδων.
Το ΕΚεΔΥ (ενηλίκων, παίδων) αποτελεί λειτουργικό
μέρος των ιδ. κλινικών και η ένταξη του σε αυτές, προϋποθέτει την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των ιδ. κλινικών.
Η κάλυψη για επείγοντα ιατρικά συμβάντα στο χώρο
του πρέπει να είναι διασφαλισμένη. Τυχόν επείγουσα
ανάγκη καλύπτεται από εφημερεύοντα ιατρό της ιδ. κλινικής στην οποία εντάσσεται.
Άρθρο 2
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΚεΔΥ
Τα ΕΚεΔΥ στελεχώνονται από ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Νευρολογίας
ή Ψυχιατρικής και με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου
και από επαγγελματίες υγείας με εκπαίδευση τεχνικού
ύπνου. Το παιδιατρικό ΕΚεΔΥ στελεχώνεται από παιδιάτρους με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου. Συμβουλευτικά μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα της
Παθολογίας (π.χ. Καρδιολογία, Γαστρεντερολογία, Ενδοκρινολογία κλπ) ή της Χειρουργικής (π.χ. ΩΡΛ, Γναθοχειρουργική κλπ), εφ’ όσον χρειάζεται. Άλλοι επαγγελματίες
υγείας, με μη ιατρικό τίτλο σπουδών (π.χ. Ψυχολογίας,
Διαιτολογίας κλπ) μπορούν να απασχολούνται στο ΕΚεΔΥ
σε αντίστοιχες με το πεδίο τους διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες.
Επιστημονικά υπεύθυνος του ΕκεΔΥ ορίζεται ιατρός
ο οποίος έχει οπωσδήποτε εκπαίδευση στην ιατρική
ύπνου, όπως αυτή πιστοποιείται με την υπ’ αριθμ. Γ5α/
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Γ.Π.οικ. 68753/2018 (Α΄ 4453) υπουργική απόφαση. Σε
περίπτωση όπου από το ΕΚεΔΥ παρέχεται οποιαδήποτε
υπηρεσία πνευμονολογικής κατεύθυνσης, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο ιατρικό προσωπικό ιατρός πνευμονολόγος με εκπαίδευση στην ιατρική του
ύπνου.
Το ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει το ΕΚεΔΥ ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οπωσδήποτε
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκτός από τον αριθμό των
κλινών, η προσέλευση των ασθενών και ο τύπος και το
πλήθος των διενεργούμενων εξετάσεων.
Τα ΕΚεΔΥ απαραίτητα στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας με πιστοποιημένη εκπαίδευση τεχνικού ύπνου
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 68753/2018 (Α΄
4453) υπουργική απόφαση.
Άρθρο 3
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚεΔΥ
Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις που διενεργούνται στο ΕκεΔΥ, πραγματοποιούνται κατόπιν
εκτίμησης του ασθενούς από το προσωπικό του και
διακρίνονται σε:
1. Καταγραφή τύπου Ι: Ονομάζεται πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου -εφεξής πολυπνογραφία και
εκτελείται υπό επιτήρηση. Είναι η διαγνωστική τεχνική
ταυτόχρονης καταγραφής νευροφυσιολογικών, καρδιοαναπνευστικών και άλλων βιολογικών σημάτων καθ’
όλη τη διάρκεια του ύπνου με σκοπό τη διάγνωση των
διαφόρων διαταραχών του ύπνου και τη θεραπευτική
εφαρμογή των κατάλληλων αναπνευστικών συσκευών.
Κατά την πολυπνογραφία πρέπει να καταγράφονται:
- Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Ηλεκτροφθαλμογράφημα, Ηλεκτρομυογράφημα υπογενειδίου και προσθίου
κνημιαίου.
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα μιας απαγωγής (τροποποιημένη απαγωγή τύπου ΙΙ).
- Ροή αέρα, με μεταβολή πίεσης ή μεταβολή θερμοκρασίας στη μύτη και το στόμα.
- Αναπνευστικές κινήσεις (κίνηση θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος), Κορεσμός αιμοσφαιρίνης, Ροχαλητό.
- Θέση σώματος.
- Πρόσθετες κατά περίπτωση καταγραφές (πχ βιντεοσκόπηση ή άλλα σήματα).
2. Καταγραφή τύπου ΙΙ: η μη επιτηρούμενη πολυπνογραφία, που διενεργείται σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών (πχ. με αδυναμία πρόσβασης στο χώρο του ΕΚεΔΥ)
3. Καταγραφή τύπου ΙΙΙ: στο εξής ονομάζεται πολυγραφία. Αφορά στην καταγραφή 4-7 παραμέτρων που
περιλαμβάνουν την αναπνευστική προσπάθεια, ροή
αέρα, κορεσμό αιμοσφαιρίνης, ΗΚΓ ή καρδιακό ρυθμό.
4. Καταγραφή τύπου IV: περιορισμένη καταγραφή,
που περιλαμβάνει 2 τουλάχιστον αναπνευστικές παραμέτρους (κορεσμό αιμοσφαιρίνης και αναπνευστική
προσπάθεια ή ροή αέρα).
5. Άλλες καταγραφές: α) Οξυμετρία: είναι συνεχής καταγραφή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης β) Καπνομετρία:
μέτρηση CO2 στην εκπνοή ή διαδερμικά. Οι εξετάσεις
αυτές δεν χρησιμοποιούνται διαγνωστικά για Σύνδρομο
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Απνοιών-Υποπνοιών στον Ύπνο (ΣΑΥΥ). Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αποτίμηση του αποτελέσματος της εφαρμοζόμενης θεραπείας στους ασθενείς, μετά από ένα εύλογο χρονικό
διάστημα.
6. Ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση/εκτίμηση παθολογικής ημερήσιας υπνηλίας:
α. Πολλαπλή Δοκιμασία Λανθάνοντος Χρόνου Έλευσης Ύπνου (Multiple Sleep Latency Test-MSLT). Ημερήσια εξέταση, σε συνέχεια της νυχτερινής πολυπνογραφίας, που συνίσταται σε 4-5 επαναλαμβανόμενες 20λεπτες
περιόδους καταγραφής ΗΕΓ.
β. Πολλαπλή Δοκιμασία Διατήρησης Εγρήγορσης
(Multiple Wakefulness Test-MWT). Ημερήσια εξέταση,
σε συνέχεια της νυχτερινής πολυπνογραφίας, συνίσταται σε 3-4 επαναλαμβανόμενες ανά 2 ώρες, 40λεπτες
περιόδους καταγραφής ΗΕΓ.
Για τις εξετάσεις αυτές, απαιτείται καταγραφή νευροφυσιολογικών σημάτων όπως στην πολυπνογραφία.
7. Καταγραφή θεραπευτικής εφαρμογής θετικής πίεσης
αεραγωγών: Ρύθμιση θεραπευτικής πίεσης (τιτλοποίηση)
συσκευών θετικής πίεσης, με ταυτόχρονη πολυπνογραφία ή κατ΄ επιλογήν πολυγραφία. Οι συσκευές θετικής
πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι: συνεχούς
θετικής πίεσης (continuous positive airway pressureCPAP), αυτορυθμιζόμενης πίεσης, (auto titrating positive
airway pressure- APAP), διφασικής θετικής πίεσης (bilevel
positive airway pressure-BPAP) και αναπνευστήρες πίεσης-όγκου, συμπεριλαμβανομένου και του σερβοαναπνευστήρα (adaptive servoventilator - ASV).
8. Καταγραφή με διαγνωστικό και θεραπευτικό σκέλος
στη διάρκεια μιας εξέτασης (split-night), εφόσον συντρέχουν οι κλινικές και διαγνωστικές προϋποθέσεις.
9. Κινησιογραφία ή ακτιγραφία: Εξέταση εκτίμησης
αϋπνίας και λοιπών διαταραχών ύπνου/εγρήγορσης.
Είναι ειδική πολυήμερη καταγραφή με ειδική συσκευή
ελέγχου δραστηριότητας του εξεταζόμενου ως προς την
περίοδο ύπνου/εγρήγορσης.
Επισημάνσεις:
- Η ερμηνεία όλων των τύπων των καταγραφών, γίνεται
από ιατρό εκπαιδευμένο στην ιατρική ύπνου.
- Οι καταγραφές τύπου ΙΙΙ και IV χρησιμοποιούνται
διαγνωστικά μόνο σε ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία, χωρίς συνοδές παθήσεις, που από μόνες τους μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές αναπνοής στον ύπνο
(π.χ. ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο υποαερισμού κτλ) και χωρίς κλινική υποψία άλλων διαταραχών
ύπνου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
παρακολούθηση και την αποτίμηση του αποτελέσματος της εφαρμοζόμενης θεραπείας στους ασθενείς, μετά
από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Με την ευθύνη και
εποπτεία του ΕΚεΔΥ μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατ’
οίκον οι εξετάσεις των τύπων ΙΙΙ και IV και η οξυμετρία ή
η καπνογραφία, με καθορισμένο πρωτόκολλο ανάλογα
με την περίπτωση. Εκτός ευθύνης ΕκεΔΥ, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο από πνευμονολόγο με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου με τήρηση των προϋποθέσεων.
Σε αυτή την περίπτωση η σύνδεση του ιατρού με ΕΚεΔΥ
είναι επιθυμητή.
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- Οι ανωτέρω εξετάσεις (7) και (8) διενεργούνται
μόνον στο ΕΚεΔΥ (Αναλυτικά οι θεραπευτικές μέθοδοι αναφέρονται στο Παράρτημα Α της αριθμ. Γ5α/
Γ.Π.οικ.68753/13-9-2018 (Β’ 4453) υπουργικής απόφασης).
- Κινησιογραφία ή Ακτιγραφία: Πραγματοποιείται με
ευθύνη και επίβλεψη του ΕΚεΔΥ ή εκτός ΕΚεΔΥ από
νευρολόγο ή ψυχίατρο με εκπαίδευση στην ιατρική του
ύπνου.
Άρθρο 4
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚεΔΥ
Η λειτουργία του ΕΚεΔΥ εξασφαλίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με:
1. Ηχοπροστατευμένα, κλιματιζόμενα, μονόκλινα δωμάτια για τον ασθενή, που να διαθέτουν τον απαραίτητο
ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Η τουαλέτα να βρίσκεται εντός
του δωματίου ή εντός του χώρου του εργαστηρίου. Το
δωμάτιο να έχει τη δυνατότητα συσκότισης την ημέρα
για τις ημερήσιες εξετάσεις διερεύνησης της ημερήσιας
υπνηλίας.
2. Κάθε δωμάτιο να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο
οπτικοακουστικό σύστημα παρακολούθησης και επικοινωνίας, που επιτρέπει στον ασθενή και το προσωπικό να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
3. Το εργαστήριο θα πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή
εξέταση ασθενών με αναπηρία ή με σοβαρά κινητικά
προβλήματα σε προσβάσιμο χώρο.
4. Τα καταγραφικά μηχανήματα και το προσωπικό που
παρακολουθεί τη μελέτη κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται, να βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο.
5. Κάθε δωμάτιο να διαθέτει ένα πολυκάναλο καταγραφικό σύστημα (τουλάχιστον 14 καναλιών). Το πολυκαταγραφικό σύστημα, είναι συνδεδεμένο με κατάλληλο
υπολογιστή για την υπό έλεγχο συνεχή παρακολούθηση
της καταγραφής των παραμέτρων της μελέτης ύπνου.
Στην περίπτωση που το ΕΚεΔΥ παρέχει υπηρεσίες νευρολογικής κατεύθυνσης πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον
μηχάνημα με δυνατότητα 24 απαγωγών.
6. Το ψηφιακό καταγραφικό που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει την ανασκόπηση προηγούμενων τμημάτων της καταγραφής κατά τη διάρκειά της. Η οθόνη
του πρέπει να έχει την κατάλληλη υψηλή ευκρίνεια που
θα επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση όλων των καταγραφέντων βιοσημάτων.
7. Η αποθήκευση της καταγραφής θα πρέπει να γίνεται
σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να είναι δυνατή η ανάλυσή
της και η φύλαξή της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
8. Η ανάλυση και η ερμηνεία της διαγνωστικής ή θεραπευτικής εξέτασης πρέπει να γίνεται από το ειδικευμένο
προσωπικό.
9. Τα συστήματα καταγραφής ΙΙΙ και IV που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο/κέντρο ύπνου, πρέπει να
είναι αντίστοιχης αξιοπιστίας με το πολυκαταγραφικό
σύστημα.
10. Κάθε δωμάτιο πρέπει να διαθέτει παροχή Ο2 και
καλυμμένες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των καταγραφικών και άλλων συσκευών.
11. Το ΕΚεΔΥ που παρέχει υπηρεσίες πνευμονολογικής
κατεύθυνσης πρέπει να διαθέτει θεραπευτικές συσκευές
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θετικής πίεσης αεραγωγών, μάσκες, αναλώσιμα κτλ διαφόρων τύπων για τη θεραπευτική δοκιμή και εφαρμογή.
12. Το ΕΚεΔΥ πρέπει να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα
στη διάγνωση και στη θεραπεία των διαταραχών ύπνου,
όπως και για τη χρήση των διαγνωστικών και θεραπευτικών συσκευών, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς
οδηγίες των σχετικών με το αντικείμενο Επιστημονικών
Εταιρειών.
13. Η αναλογία αριθμού τεχνικού ύπνου/κλινών θα
πρέπει να είναι 1/3 για νυχτερινή βάρδια λειτουργίας.
Ο συνολικός αριθμός των τεχνικών ύπνου είναι τουλάχιστον 3 για ΕΚεΔΥ με 3 κλίνες, για την κάλυψη της λειτουργίας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.
14. Οι χώροι του ΕΚεΔΥ πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες του και να μην χρησιμοποιούνται για νοσηλεία άλλων ασθενών.
15. Το ΕΚεΔΥ πρέπει να διαθέτει γραμματεία, χώρο
υποδοχής ασθενών, χώρο εξωτερικού ιατρείου, γραφείο
ιατρών. Οι σχετικές ανάγκες παροχής υπηρεσιών ή χώρων πρέπει να καλύπτονται από την ιδ. κλινική.
Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚεΔΥ
Τα ΕΚεΔΥ αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Διαθέτουν επιστημονικά υπεύθυνο με αποδεδειγμένη εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου.
2. Τεχνικό προσωπικό με εκπαίδευση στην ιατρική του
ύπνου, στην αναλογία που αναφέρεται παραπάνω.
3. Χώρο εξετάσεων και τεχνολογικό εξοπλισμό για τη
διενέργεια πολυπνογραφίας και των άλλων διαγνωστικών εξετάσεων ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχών ύπνου/
εγρήγορσης.
4. Τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη θεραπευτική
εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης, όπως αναφέρεται
παραπάνω, εφόσον παρέχει υπηρεσίες πνευμονολογικής
κατεύθυνσης.
5. Λειτουργούν Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο για την άμεση πρόσβαση νέων ασθενών και παρακολούθηση των
υπό θεραπεία ασθενών.
6. Διατηρούν αρχείο ασθενών.
7. Τηρούν πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες των επιστημονικών εταιρειών.
Οι ιδιωτικές κλινικές που προτίθενται να αναπτύξουν
ΕΚεΔΥ πρέπει πρώτα να λάβουν την ανωτέρω πιστοποίηση και στη συνέχεια να προβούν στην τροποποίηση
της αδείας τους, λόγω ίδρυσης και λειτουργίας ΕΚεΔΥ.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση της κλινικής υποβάλλει στη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας,
αίτημα με συνημμένο φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία του προσωπικού, του εξοπλισμού, των χώρων και της κλινικής και επιστημονικής
δραστηριότητας του ΕΚεΔΥ καθώς και αντίγραφο της
ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, για να
αποσταλεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
του Υπουργείου Υγείας. Η εν λόγω Διεύθυνση ελέγχει
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την πληρότητα του φακέλου και τον διαβιβάζει στο
ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την
πιστοποίηση η μη του ΕΚεΔΥ, στη συγκεκριμένη κλινική.
Μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται η υπουργική απόφαση πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποχώρησης του επιστημονικά υπεύθυνου του ΕΚεΔΥ, η διοίκηση
της κλινικής υποβάλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων, διαμέσου της οικείας Περιφέρειας, αίτημα για αντικατάστασή του, με
τα δικαιολογητικά του νέου επιστημονικά υπεύθυνου
προκειμένου να αξιολογηθεί από το ΚΕ.Σ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 5413οικ.
(3)
Ασκούμενοι δικηγόροι στην Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων- Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του Οργανισμού της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019, όπως ισχύει.
3. Τη με αριθ. 2022/5.5.2014 κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΑΑΔΗΣΥ)» (B΄ 1246).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών 340/18.7.2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
7. Την αριθμ. 140619 ΕΞ 2019 Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα ….. Δημοσιονομικών κανόνων». (Β’ 4584).
8. Την αριθμ. 74/2-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΔΟΝΟΞΤΒ-5Α5).
9. Την αριθμ. 343/16-01-2020 Ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης (ΑΔΑ9ΓΧΨΟΞΤΒ-ΒΔΔ).
10. Την με αρ. πρωτ. 488/23-01-2020 Εισήγηση Γ΄ ΔΟΥ
της ΕΑΑΔΗΣΥ.
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη μισθοδοσίας τριών (3) ασκούμενων
δικηγόρων για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
η οποία ανέρχεται στο ποσό των 125.100€ και θα εγγραφεί στις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Αρχής. Τα
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ποσά αναλύονται ως εξής: για το οικονομικό έτος 2020,
το ποσό των 17.100 € (15.3.2020-31.12.2020) και για κάθε
επόμενο οικονομικό έτος, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την περίπτωση α΄ της παρ. Α της με
αριθ.2022/5.5.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
1246), ως εξής:
«Ορίζουμε τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που
θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων, σε τρία (3) άτομα. Τα προσόντα
επιλογής και λεπτομέρειες της διαδικασίας ορίζονται
από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στη σχετική πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω με αριθ. 2022/2014
κοινή υπουργική απόφαση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020
Με εντολή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

(4)
Επιβολή Προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στην (ον) KRISTINE (επ) ROZITE του (κατά δήλωση) AIVARS SUCIS και της ROZITE.
Με την 55/2017/23-04-2019 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Αερολιμένα Μακεδονία,
επεβλήθη για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση/λαθρεμπορία κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 119
παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) σε βάρος της (ον) KRISTINE
(επ) ROZITE του (κατά δήλωση) AIVARS SUCIS και της
ROZITE, γεννηθείσα την 28-03-1983 στη VALMIERA της
Λεττονίας, κατοίκου (κατά δήλωση) Karla Baumana iela
15-10, VALMIERA, LV 4201, LATVIA κατόχου του με αριθ.
LV5750990/27-07-17 Δ/ρίου εκδοθέντος από Δημοκρατία της Λεττονίας, πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (15.078,60€).
Συγκεκριμένα, την 17η-09-2017 περί ώρα 13:40' προσήλθε η ανωτέρω στην Αίθουσα Αφίξεων Επιβατών
του ΚΑΘ Μακεδονία προκειμένου να παραλάβει δύο
(2) αποσκευές, οι οποίες αφίχθησαν στις 16-09-2017 με
την πτήση Α3967 από Κίεβο προς Αθήνα και την ΟΑ104
από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Κατά τον έλεγχο των
αποσκευών με το μηχάνημα X-RAY εντοπίστηκε ύποπτο
ομοειδές αντικείμενο και ακολούθησε φυσικός έλεγχος.
Εντός των αποσκευών βρέθηκαν συνολικά χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) πακέτα τσιγάρα, ήτοι είκοσι έξι
χιλιάδες οκτακόσια (26.800) τεμάχια τσιγάρα διαφόρων
τύπων, τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου κράτους μέλος της Ε.Ε. αλλά
της Ουκρανίας.
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Το ανωτέρω επιβληθέν ποσόν επιβαρύνεται κατά την
είσπραξη με το εκάστοτε ισχύον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επ' αυτού.
Ο Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του
MUHAMMAD (επ) KHALEEQ (ον) του KHALIL και
της SAJIDA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 346/17/02-10-2019 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Υ.Κ. Θεσσαλονίκης,
επιβάλλονται σε βάρος του MUHAMMAD (επ) KHALEEQ
(ον) του KHALIL και της SAJIDA, γεν. 12/04/1999 στο Πακιστάν, κατόχου Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία
με αριθμό 680832, εκδοθέν την 15/07/2019 και με ΑΥΜ
170777089, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500€), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 780 τεμαχίων τσιγάρων και 0,750 κιλών
καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση - λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ.
2, 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 3/15/5.2.2020
(6)
Έγκριση της συμπλήρωσης της αρχικής απόφασης περί καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας και
εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά τον νόμο
εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή στο προσωπικό
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Το ΦΕΚ 5161/τ.Β’/31.12.2019 στο οποίο δημοσιεύθηκε η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το
Κέντρο το 2020.
3. Την 38η/20.12.2019 θέμα 2ο απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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περί καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τις Κυριακές και κατά τον νόμο εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020.
4. Το γεγονός ότι στις 01.01.2020 προσελήφθη προσωπικό ΙΔΟΧ (επικουρικό προσωπικό/7 άτομα).
5. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί σε νυχτερινή εργασία καθώς και σε εργασία κατά
τις Κυριακές και κατά τον νόμο εξαιρέσιμες ημέρες με
υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων αποζημιώσεων.
Εγκρίνει την συμπλήρωση της αρχικής απόφασης περί
καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις
Κυριακές και κατά τον νόμο εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020 (αριθ. απόφ.
8/20-12-2019 θέμα 2ο ΦΕΚ 5161/Β΄/31-12-2019) με το
προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ το οποίο προσελήφθη στις 01.01.2020
και ειδικότερα:
α) νυχτερινής εργασίας για 7 άτομα και 1.900 ώρες με
σύνολο δαπάνης 5.500,00 € και
β) εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 7 άτομα και 1.700 ώρες, με σύνολο δαπάνης
6.500,00 € προς τη συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου για το έτος 2020 για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του σε 24ωρη βάση και σύμφωνα με τους
παρακάτω ανά παράρτημα πίνακες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΕ ΝΟΣΗΛEYΤΩΝ
3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜ
3
ΔΕ ΒΡΟΦΟΚΟΜΩΝ
1
Σύνολο υπαλλήλων:
7
Σύνολο ωρών:
1.700
Σύνολο δαπάνης:

6.500,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 6 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ

8615

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
3
3
1
7
1.900
5.500,00€

8616
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02008021203200008*

