
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ναυπακτίας.

2 Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου, καθώς και καθιέρωση νυχτερι-
νής εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας των υπαλλήλων του Δήμου 
Διονύσου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το Α’ εξάμηνο του 
έτους 2019.

3 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

4 Τροποποίηση της με αριθ. 6427/2018 (Β’3122) Κα-
νονιστικής Απόφασης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

5  Διόρθωση της Φ.ΔΔ.1/5.5/2079/28-6-2018 από-
φασης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο-
νίας.

6 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γ.Ν. Παίδων 
Αθηνών «Παν. Αγλαΐας Κυριακού», μονίμων και 
ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2019.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και 
νυχτερινής εργάσιμων ημερών και ημερήσιας ή 
νυχτερινής, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, του μόνιμου προσωπικού, προσω-
πικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Λοι-
πό Επιστημονικό προσωπικό, Φαρμακοποιού και 
Ψυχολόγου του Γ. Ν. Γρεβενών, για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 26028 (1)
  Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Σχο-

λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Ναυπακτίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/

07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 103 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239-241 και 243 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006): «Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας», όπως έχoυν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την αριθμ. 1940/2018 (ΦΕΚ Β΄ 310) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Τροποποίηση της 
αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ Β΄ 318) υπουργικής απόφασης: 
Καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων αυτών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄
47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις».

6. Την αριθμ. πρωτ. 140634/29.06.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς 
και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου», όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ναυπακτίας περί Συγχώνευσης υφιστάμενων 
Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Ναυπακτίας σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Σχολική 
Επιτροπή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπα-
κτίας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1241/Β΄/14.06.2011.

8. Την αριθμ. 60/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, σχετικά με την 
τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυ-
πακτίας, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 
50281-49710/13.03.2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.

9. Την αριθμ. πρωτ. 23282/2018/26.11.2018 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ναυπακτίας, περί εγγραφής των σχετικών πιστώσεων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 60/2018 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, σχετι-
κά με την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Σχο-
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ναυπακτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Παράγραφος 3 ( Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώ-
που) ως εξής:

«Το νέο Νομικό Πρόσωπο (Σχολική Επιτροπή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας) θα διοικείται 
από δέκα τρία (13) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου με τους 
αναπληρωτές του, το οποίο θα αποτελείται:

- Πέντε (5) διευθυντές εκ των αρχαιοτέρων των σχολι-
κών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

- Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, κατά προτε-
ραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης.

- Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή άλλο μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

- Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών Κοινοτήτων για 
τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης, κατά προτεραιότητα μεγέ-
θους σχολικής μονάδας.

- Πέντε (5) μέλη (αιρετοί ή δημότες, ή κάτοικοι ) δύο 
(2) εκ των οποίων ορίζονται από την μειοψηφία του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.

Επίσης από τα ανωτέρω μέλη ορίζεται και ο Αντιπρό-
εδρος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συ-
νεχίζει και ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ/κού 
Συμβουλίου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπα-
κτίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1241/Β΄/14.06.2011.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα-
πάνη ύψους 257.639,40 ευρώ, που επιβαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας, και η οποία έχει προ-
ϋπολογιστεί και εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 00-6711.001 

του Δήμου (βάσει της αριθμ. πρωτ. 23282/26.11.2018 
βεβαίωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως

  Πάτρα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Γενική Διευθύντρια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

    Αριθμ. απόφ.: 643 (2)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου, καθώς και καθιέρωση νυχτερι-

νής εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεω-

τικής εβδομαδιαίας των υπαλλήλων του Δήμου 

Διονύσου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το Α’ εξάμηνο του 

έτους 2019.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δη-

μάρχου» ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86  «Αρμοδιότητες του Δη-
μάρχου» του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1δ’  του άρθρου 7  «Πεδίο 
εφαρμογής», του άρθρου 20  «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» και του άρθρου 34 «Καταργούμενες Διατάξεις» 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015).

4. Την αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.052016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31.03.2017 απόφαση Δη-
μάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ).

6. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλε-
κτροφωτισμού και η Πολιτική Προστασία λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες και η Υπηρεσία Ύδρευσης σε βάρδιες, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110137/35013/28.12.2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
6196/τ.Β’/31.12.2018.

7. Τις αριθ. πρωτ. 38174/08.11.2018 και 6817/05.02.2019 
βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για 
την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δήμου ο.ε. 2019 και την πρόβλεψη αντίστοιχων πι-
στώσεων για τα επόμενα ο.ε.

8. Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες των Υπηρεσιών 
του Δήμου μας, καθώς και αυτές που απορρέουν από 
τη λειτουργία ορισμένων Υπηρεσιών σε 24ωρη βάση.
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9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 
1546/τ.Β’/27.06.2011, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2019, την εργασιακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου των υπαλλήλων του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, καθώς και των αυξημένων αναγκών των Υπηρεσιών 
με 24ωρη λειτουργία, ως κατωτέρω:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 22η ΩΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΩΝ

ΩΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 10 Έως 120 ώρες ανά υπάλληλο 

στο εξάμηνο 1200 ώρες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4 Έως 120 ώρες ανά υπάλληλο 
στο εξάμηνο 480 ώρες

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΠΡΩΙΝΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 22η ΩΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΩΝ

ΩΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 10 Έως 96 ώρες ανά υπάλληλο 

στο εξάμηνο 960 ώρες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4 Έως 96 ώρες ανά υπάλληλο 
στο εξάμηνο 384 ώρες

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχολείται υπερωριακώς μπορεί να είναι ανώτερος από τον προβλεπόμενο, 
οι δε ειδικότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά σύμφωνα με τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της κάθε υπηρε-
σίας, με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει τις προϋπολογισθείσες ώρες και πάντα στα όρια που ορίζει ο νόμος.

Β. Καθιερώνουμε, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2019, τη νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας των υπαλλήλων του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων, επειγουσών και αυξημένων αναγκών των Υπηρεσιών με 24ωρη λειτουργία, ως κατωτέρω:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΩΝ
ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5 5.820

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργάζεται τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας μπορεί να είναι ανώτερος από τον προβλεπόμενο, οι δε ειδικότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά 
σύμφωνα με τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει τις 
προϋπολογισθείσες ώρες και πάντα στα όρια που ορίζει ο νόμος.

Από την απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την κατανομή της, προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 44.940,00 €, 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019, των κωδικών αριθμών:

1. Κ.Α. 20.6041.0001: πίστωση ποσού 21.420,00 €
2. Κ.Α. 20.6042.0001: πίστωση ποσού 16.800,00 €
3. Κ.Α. 25.6041.0001: πίστωση ποσού 6.720,00 €
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αγ. Στέφανος, 5 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ
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     Αριθμ. πράξης 4013 (3)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1.  Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. 176791/19-10-2017 υπουργική απόφα-

ση μετάταξης της Αγαλιανού σε θέση μέλους ΕΕΠ (ΦΕΚ 
1091/τ.Γ΄/3-11-2017)

5. Την από 20-9-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία

6. Το αριθμ. 179/3-10-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

7. Την αριθμ. 80/17-9-2018 αίτηση της ενδιαφερόμε-
νης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ολυμπίας Αγαλιανού, 
μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Ιδρύματος 
καθορίζεται σε «Διδακτική της κίνησης και της Μουσικής».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 5161 (4)
Τροποποίηση της με αριθ. 6427/2018 (Β’ 3122)

Κανονιστικής Απόφασης του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνεδρίαση 23/30-10-2018, θέμα 43ο)

  Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3, το δεύ-

τερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4, το άρθρο 6, της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/
2-03-2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/
06-09-2011): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιό-
τητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της 
παρ. 2α του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/
04-08-2017): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Δια-
τάξεις» και ιδίως το εδάφιο δδ της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 7.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./6-03-2018): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιο-
τήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τη με αριθμ. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-10-2018): «Τροποποίηση της αριθμ. 38008/
Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σύστα-
ση-Συγκρότηση-Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός 
των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της 
Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 117).

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. 6427/2-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 
3122/τ.Β΄/31-07-2018): «Κανονιστικής Απόφασης Δι-
οικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, 
Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του» και ιδίως την 
παρ. 5 του άρθρου 15.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 233/17-10-2018 Υπηρεσιακό Ση-
μείωμα - «Εισήγηση για Τροποποίηση Ρυθμίσεων της 
με αριθμ. 6427/2018 Κανονιστικής Απόφασης της Δ.Ε. 
του ΠΑΔΑ».

8. Το γεγονός ότι, η Νομική Υπηρεσία αποτελεί υπη-
ρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Το γεγονός ότι, στην Νομική Υπηρεσία του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής υπηρετούν δύο (2) Δικηγόροι, 
οι οποίες είχαν προσληφθεί με σχέση πάγιας έμμισθης 
εντολής για αόριστο χρόνο σε οργανικές θέσεις του 
πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετά από σχετική προκήρυξη του 
ΥΠΕΠΘ.

10. Τη με αριθ. πρωτ. 1916/13-04-2018 (Φ.Ε.Κ. 484/
τ.Γ΄/02-05-2018) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Σοφία Δροσο-
πούλου, υπηρετούσα σε οργανική θέση, ως Δικηγόρος 
με έμμισθη εντολή παροχής νομικών υπηρεσιών για 
αόριστο χρόνο με πάγια μηνιαία αμοιβή, στην Νομική 
Υπηρεσία του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μεταφέρθηκε αυτο-
δίκαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 4 του 
άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-03-2018), 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασια-
κή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια, ανα-
δρομικά από 02-03-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν. 4521/2018, Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-03-2018).

11. Τη με αριθ. πρωτ. 1917/13-04-2018 (Φ.Ε.Κ. 484/
τ.Γ΄/02-05-2018) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Βαή Καραφυλ-
λίδου, υπηρετούσα σε οργανική θέση, ως Δικηγόρος με 
έμμισθη εντολή παροχής νομικών υπηρεσιών για αόρι-
στο χρόνο με πάγια μηνιαία αμοιβή, στην Νομική Υπη-
ρεσία του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μεταφέρθηκε αυτοδίκαια, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 
4 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-03-2018), στο Πανε-
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πιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση, 
τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια, αναδρομικά από 
02-03-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4521/2018, 
Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-03-2018).

12. Το γεγονός ότι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/2018 
(Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-03-2018) το Δικαστικό Γραφείο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), στο οποίο 
προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., η οργανική θέση της 
οποίας προσετέθη στις θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. 
και η οποία ανέλαβε υπηρεσία στις 17-09-2018.

13. Το γεγονός ότι, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις 
μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας και 
του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

14. Την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας 
και του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το γεγονός ότι, με την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

16. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Προϊσταμέ-
νου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής αποφασίζει ομόφωνα

την τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ. 6427/
2-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3122/τ.Β΄/31-07-2018): «Κανονιστική 
Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσω-
ρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού 
του» και την αντικατάστασή του, από 17-09-2018, ημε-
ρομηνία ανάληψης υπηρεσίας της Παρέδρου του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)., ως Προϊσταμένης 
του συσταθέντος στο Ίδρυμα Δικαστικού Γραφείου, ως 
ακολούθως:

αντικαθίσταται το άρθρο 15 της με αριθ. 6427/2-07-2018
(Φ.Ε.Κ. 3122/τ.Β΄/31-07-2018) Κανονιστικής Απόφασης 
της Δ.Ε., από 17-09-2018, (ημερομηνία ανάληψης υπηρε-
σίας Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., ως Προϊσταμένης του συστα-
θέντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δικαστικού 
Γραφείου του Ν.Σ.Κ.), ως ακολούθως:

«1. Η προερχόμενη εκ της συγχωνεύσεως δι’ απορρο-
φήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
και της αντίστοιχης του πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Νομική 
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εδρεύ-
ει στην Πανεπιστημιούπολη 1 στο Αιγάλεω. Η Νομική 
Υπηρεσία του Ιδρύματος είναι αυτοτελής υπηρεσία, λει-
τουργεί σε επίπεδο Τμήματος, και υπάγεται διοικητικά 
στον Πρύτανη.

2. Στην Νομική Υπηρεσία υπηρετούν με σύμβαση αο-
ρίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή οι δύο (2) προ-
ερχόμενοι από την αντίστοιχη υπηρεσία του συγχωνευ-
θέντος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πρώην Τ.Ε.Ι 
Αθήνας Δικηγόροι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια 
στο Ίδρυμα, με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους 
όρους και την ίδια διάρκεια (εδ. 2, παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018, Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α΄/2-03-2018).

3. Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται ο αρχαιότε-
ρος από τους υπηρετούντες σε αυτήν σύμφωνα με το 
χρόνο πρόσληψης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
δικηγόρος και επί ταυτόχρονης πρόσληψης ο αρχαιότε-
ρος κατά το χρόνο εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο. 
Ο Προϊστάμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο κατέχοντα οργανική 
θέση δικηγόρο.

4. Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας έχει την 
εποπτεία και το συντονισμό του έργου αυτής μεριμνά 
για την οργάνωση και την απρόσκοπτη λειτουργία της 
και την κατανομή των δικαστικών υποθέσεων που του 
αναθέτει ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου του 
Ν.Σ.Κ, στους υπηρετούντες σε αυτήν δικηγόρους, καθώς 
και την άσκηση του γνωμοδοτικού έργου που ανατίθεται 
στο Τμήμα από τον Πρύτανη. Εισηγείται δε στον Προϊ-
στάμενο του Δικαστικού Γραφείου του Ν.Σ.Κ την τηρητέα 
πορεία των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που 
χειρίζεται το Τμήμα (αποδοχή ή μη άσκησης ενδίκων 
μέσων ή βοηθημάτων ή εξώδικη αναγνώριση απαιτή-
σεων). Η δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε 
συγκεκριμένη υπόθεση λόγω της πολυπλοκότητας των 
νομικών προβλημάτων της ή όταν επιβάλλεται από το 
φόρτο εργασίας της Νομικής Υπηρεσίας, μπορεί ύστερα 
από πρόταση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας 
και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Δικαστικού 
Γραφείου Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. να ανατίθεται σε εξωτε-
ρικό δικηγόρο ή δικηγόρους, με απόφαση του Πρύτανη, 
ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου. Επίσης, η Νομική 
Υπηρεσία είναι αρμόδια και για την παραλαβή των επι-
διδόμενων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων, δικογράφων 
και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως. 
Για την υποβοήθηση του έργου της Νομικής Υπηρεσίας 
δύνανται να προσλαμβάνονται έως τρεις ασκούμενοι 
δικηγόροι με απόφαση του Πρύτανη και έγκριση της 
Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου της 
Νομικής Υπηρεσίας.

5. Το αρχείο των νομικών υποθέσεων των δύο συγχω-
νευθέντων Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ.) θα τηρείται στην έδρα της Νομικής Υπηρεσίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μεριμνά για τη 
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Νομικής 
Υπηρεσίας και την άρτια υλικοτεχνική υποδομή της.

7. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου και οι 
αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν στη 
Νομική Υπηρεσία κάθε έγγραφο που τους ζητηθεί, το 
οποίο είναι απαραίτητο για τη νομική υπεράσπιση του 
Ιδρύματος, καθώς και εγγράφως τις απόψεις και το ιστο-
ρικό (πραγματικό) της υπόθεσης».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 6 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 1/1/23-1-2019 (5) 
 Διόρθωση της Φ.ΔΔ.1/5.5/2079/28-6-2018 από-

φασης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-

δονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/

24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.».
2. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/29-2-2007) «Κύρωση 

του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Του π.δ. 359/2002 (ΦΕΚ 301/τ.Α΄/6-12-2002) «Ορ-
γανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-
δονίας».

4. Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορι-
σμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4-9-2009) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου

6. Του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν και ιδίως της περίπτωσης γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80.

7. Του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) «Εθνικό 
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Δι-
οίκησης) και άλλες διατάξεις και ιδίως της παραγράφου 
6 του άρθρου 26.

8. Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Το πρακτικό αριθμ. 13/2018, απόφαση 7η , της Συ-
γκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας «Τροποποίηση 
του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Δυτ. 
Μακεδονίας»

10. Την αριθμ. 209655/Ζ1/30-11-2017 υπουργική πρά-
ξη (ΦΕΚ 642/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017), με την οποία διαπι-
στώθηκε ότι ως Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
εξελέγη ο Γκανάτσιος Στέργιος του Σταύρου, Καθηγητής 
α΄ βαθμίδας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

12. Το Φ.Ε.Κ. 3029/Β΄/27-7-2018, στο οποίο δημοσιεύ-
θηκε η Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπη-
ρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

διορθώνεται η αριθμ. Φ.ΔΔ.1/5.5/2079/28-6-2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
(Φ.Ε.Κ. 3029/Β΄/27-7-2018) που αφορά στην Τροποποί-
ηση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολο-
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, 
ως προς τα σημεία:

το εσφαλμένο « 9. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, όπως διατυπώθηκε 
στη συνεδρίαση αριθμ. 13/2018, απόφαση 7η , για την 
τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής 
Μακεδονίας»

στο ορθό: «9. Το πρακτικό αριθμ. 13/2018, απόφαση 
7η , της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας «Τρο-
ποποίηση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας»» και

το εσφαλμένο: «Εγκρίνουμε την αριθμ. 13/2018, από-
φαση 7η της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 
με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός διοικητικών 
υπηρεσιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τα σημεία:»

στο ορθό: «Τροποποιείται ο Οργανισμός διοικητικών 
υπηρεσιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τα σημεία:».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 2313 (6)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 

και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσι-

ας ή νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γ.Ν. Παίδων 

Αθηνών «Παν. Αγλαΐας Κυριακού», μονίμων και 

ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

  Έχοντας υπόψη :
1. Το από 18-01-2019 e-mail της 1ης ΥΠΕ Αττι-

κής, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η αριθμ. πρωτ. 
62112/31.12.2018 απόφαση Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ και 
αφορά πιστώσεις έτους 2019 για αποζημίωση υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το από 21.01.2019 
e-mail της 1ης ΥΠΕ Αττικής, όπου προωθήθηκε πίνακας 
με την κατανομή πιστώσεων έτους 2019 για πρόσθε-
τες αμοιβές (τακτικές εφημερίες ιατρικού προσωπικού, 
εφημερίες επιστημονικού προσωπικού πλην ιατρών και 
υπερωρίες, νυχτερινών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
προσωπικού μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου), οι οποίες 
έχουν αναλυτικά όπως κατωτέρω:
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• Για τις τακτικές εφημερίες ιατρών: 2.580.000,00 €.
• Για την πίστωση εφημεριών Επιστημονικού Προσω-

πικού: 145.000,00 €.
• Για την πίστωση υπερωριών-νυχτερινών-εξαιρέσιμων 

λοιπού προσωπικού: 696.000,00 €.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176 τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «..........Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
ακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επι-
βάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή 
τους…………».

3. Το αριθμ. πρωτ. 20218/06.12.2018 έγγραφο του γρα-
φείου μισθοδοσίας, προς όλους τους Προϊστάμενους της 
Διοικητικής - Τεχνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο ζητείται εγγράφως 
να γνωρίσουν τον ακριβή αριθμό υπαλλήλων, το χρονικό 
διάστημα καθώς και τις ώρες υπερωριακής απασχόλη-
σης αυτών.

4. Τα σχετικά έγγραφα των Προϊστάμενων των Τμημά-
των, σύμφωνα με τα οποία, μας γνωρίζουν ότι ο αριθμός 
υπαλλήλων που θα πραγματοποιήσει υπερωρίες για το 
χρονικό διάστημα από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 
είναι 199 και ο αριθμός ωρών υπερωριακής απασχόλη-
σης ανέρχεται για τις καθημερινές στις 37.840 ώρες και 
τις Αργίες 7.428 ώρες.

5. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας:
α) εκτελεί ημέρα παρά ημέρα εφημερία και διαθέτει 

υπηρεσίες που στεγάζονται σε διαφορετικές περιοχές,
β) το Νοσοκομείο και τα Παραρτήματά του λειτουρ-

γούν σε 24ωρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού και κατά τις Κυριακές-εξαιρέσιμες ημέρες,

γ) απουσιάζει μεγάλος αριθμός προσωπικού κάνοντας 
χρήση υπόλοιπης κανονικής άδειας του προηγούμενου 
έτους, καθώς και repo εφημεριών, όπως και προσωπικό 
με χρήση άδειας ανατροφής,

δ) έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπη-
ρεσίες του μετά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, καθώς 
και μετατάξεις – μετακινήσεις, με αποτέλεσμα οι υπάλ-
ληλοι αναγκάζονται να εργάζονται εξαντλητικά πολλές 
επιπλέον του ωραρίου ώρες, καθημερινές και αργίες, 
προκειμένου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

6. Την αριθμ. 02/31.01.2019 (θέμα 17) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει:

Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης:
α) ημερήσιας ή νυκτερινής, που παρέχεται Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες από μόνιμους και με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους,

β) υπερωριακής απασχόλησης, ως αναγράφονται στα 
έγγραφα των Προϊστάμενων της Διοικητικής-Τεχνικής 
και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου για το 

έτος 2019, ήτοι συνολικά αριθμός υπαλλήλων 199, κα-
θώς και 37.840 ώρες καθημερινής υπερωριακής απα-
σχόλησης αυτών (καε 0261) και επιπλέον 7.428 ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης Αργίας και Νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών (καε 0263) των υπαλλήλων του 
Νοσοκομείου μας, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου, μέχρι του εναπομείναντος ποσού της 
εγκριθείσας πίστωσης έτους 2019.

Οι ανωτέρω ώρες επιμερίζονται ισόποσα ανά εξάμηνο.
Η απόφαση αυτή όπως δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1354 (7)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και 

νυχτερινής εργάσιμων ημερών και ημερήσιας ή 

νυχτερινής, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες, του μόνιμου προσωπικού, προσω-

πικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Λοι-

πό Επιστημονικό προσωπικό, Φαρμακοποιού και 

Ψυχολόγου του Γ. Ν. Γρεβενών, για το έτος 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του ν. 3329/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «..... για το προσωπικό 
των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο. … Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ……»

3. Την αριθμ. 58/30-01-2019 απόφαση Διοικητή 3ης 
ΥΠΕ, ΑΔΑ: ΨΒΚ5ΟΡΕΠ-ΑΦΑ έγκρισης ποσού αποζημίω-
σης 360 εφημεριών Επιστημονικού προσωπικού ύψους 
20.000,00 € για το Νοσοκομείο μας.

4. Την αριθμ. 44/28-01-2019 απόφαση Διοικητή 3η ΥΠΕ, 
ΑΔΑ: ΨΔ4ΥΟΡΕΠ-ΧΚΙ έγκρισης ποσού για την αποζημί-
ωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπι-
κού Ιδιωτικού Δικαίου 60.000 ωρών ύψους 200.000,00 €
για το Νοσοκομείο μας.

5. Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι στα όρια των πι-
στώσεων και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου μας συνολικά για 158 άτομα, με 60.000 
ώρες απασχόλησης και 360 εφημερίες αναλυτικά ως 
εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7878 Τεύχος Β’ 626/27.02.2019

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου μας συνολικά 12 άτομα 1450 ώρες κα-
θημερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες 
για το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 725 ώρες με κόστος 
2.800,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 1.450,00 € 
(ΚΑΕ 0561-0568) και για το β’ εξάμηνο έτους 2019 σε 725 
ώρες με κόστος 2.800,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 1.450,00 € (ΚΑΕ 0561-0568) και επιπλέον 550 
ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας – Νυχτερινών 
επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 275 
ώρες με κόστος 1.650,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές 
εισφορές 330,00 € (ΚΑΕ 0561-0568) και για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2019 σε 275 ώρες με κόστος 1.650,00 € (ΚΑΕ 
0263) και εργοδοτικές εισφορές 330,00 € (ΚΑΕ 0561-0568)

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω-
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015

Β) εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου του Νο-
σοκομείου μας συνολικά 158 άτομα για 58.000 ώρες επι-
μεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 29.000 
ώρες με κόστος 87.500,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές 
εισφορές 9.250,00 € (ΚΑΕ 0561-0566) και για το β’ εξάμη-
νο του έτους 2019 σε 29.000 ώρες με κόστος 87.500,00 € 
(ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 9.250,00 € (ΚΑΕ 
0561-0566).

6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας εφημερεύει όλο 
το μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση 
του προσωπικού κατά τις Αργίες- Εξαιρέσιμες και Νύχτες, 
την καθημερινή προσέλευση μεγάλου αριθμού μετα-
ναστών, την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου η οποία προϋπήρχε, οξύν-
θηκε και έφτασε σε κατάσταση οριακή-(μετά τις μαζικές 
συνταξιοδοτήσεις), με αποτέλεσμα το εναπομείναν προ-
σωπικό να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του 
ωραρίου ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες, 
προκειμένου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

7. Την αριθμ.: 29η/3ης/31-01-2019 (Θέμα 4ο ΕΗΔ) 
(ΑΔΑ:ΩΗ7Υ4690ΒΨ-Β2Λ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Γρεβενών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, απογευμα-
τινής καθώς και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημε-

ρήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες εργασίας του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
και των εφημεριών λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, για το έτος 2019 
αναλυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 12 άτομα 1450 ώρες καθη-
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 725 ώρες με κόστος 
2.800,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 1.450,00 €
(ΚΑΕ 0561-0568) και για το β’ εξάμηνο έτους 2019 σε 725 
ώρες με κόστος 2.800,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 1.450,00 € (ΚΑΕ 0561-0568) και επιπλέον 550 
ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας – Νυχτερινών 
επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 275 
ώρες με κόστος 1.650,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές 
εισφορές 330,00 € (ΚΑΕ 0561-0568) και για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2019 σε 275 ώρες με κόστος 1.650,00 € (ΚΑΕ 
0263) και εργοδοτικές εισφορές 330,00 € (ΚΑΕ 0561-
0568). Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται 
ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπε-
ρωριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

Β) εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου του Νο-
σοκομείου μας συνολικά 158 άτομα για 58.000 ώρες επι-
μεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 29.000 
ώρες με κόστος 87.500,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές 
εισφορές 9.250,00 € (ΚΑΕ 0561-0568) και για το β’ εξάμη-
νο του έτους 2019 σε 29.000 ώρες με κόστος 87.500,00 € 
(ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 9.250,00 € (ΚΑΕ 
0561-0568).

Η υπερωριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 
ώρες ανά υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  

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