
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2022.

2 Κατάργηση της υπ’ αρ. 12672/11-12-2019 απόφα-
σης (Β’ 4727), αναφορικά με τη διεύρυνση ωρα-
ρίου λειτουργίας οργανικών μονάδων, καθώς και 
απασχόλησης κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων οργανικών μο-
νάδων του Δήμου Πλατανιά.

3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοι-
νωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ανωγείων με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Ανωγείων».

4 Συμπληρωματική μεταβίβαση αρμοδιότητας από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στην Διοικητική Επιτρο-
πή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

5 Έγκριση Κανονισμού συστήματος ελεγχόμενης 
πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
κατ’ άρθρο 16 ν. 4777/2021.

6 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του 
προσωπικού Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-
Γ.Ν.-Κύμης για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4542 (1)
   Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης 

εργασίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογι-

κών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-

ών του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2022.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), 

- του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Α’ 143),

- των άρθρων 6, 238 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

- των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),

- 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 μεταρρυθ-
μίσεων» και

- του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).

2. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύ-
καρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Το υπ’ αρ. 19060/09-12-2021 έγγραφο του Δήμου 
Δυτικής Λέσβου με το οποίο μας διαβιβάζεται για έλεγ-
χο νομιμότητας η υπ’ αρ. 270/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΥΑ46ΜΓΘ5-
6ΣΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτι-
κής Λέσβου με την οποία εξαιρείται από την εφαρμογή 
της πενθήμερης εργασίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2022.

4. Την υπ’ αρ. 905/28-01-2022 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέ-
σβου, αποφασίζουμε:

Την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης ερ-
γασίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου για 
το έτος 2022 ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Το τμήμα Η/Μ Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή-

μου Δυτικής Λέσβου έχει την υποχρέωση συντήρησης 
και επισκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καθώς και 
του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δή-
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μου. Στα πλαίσια αυτά οφείλει να προβαίνει σε επισκευές 
(κυρίως στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και στα αντλιο-
στάσια) και σε μη εργάσιμες ημέρες, δεδομένου ότι τίθε-
νται θέματα ασφάλειας των πολιτών (σκοτεινοί δρόμοι, 
κομμένα καλώδια κ.λπ.), αλλά και οικονομικής ζημίας 
(προβλήματα στα αντλιοστάσια άρδευσης, δυσχέρεια 
πρόσβασης σε εκμεταλλεύσεις κ.λπ.). Επίσης πρόσθετος 
λόγος για τη λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας και σε 
μη εργάσιμες ημέρες, είναι το γεγονός της ανεπαρκούς 
στελέχωσης σε τεχνικό προσωπικό, καθώς στο Δήμο 
υπηρετεί μόνο ένας ηλεκτρολόγος, το οποίο έχει σαν 
αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η αποκατάσταση 
όλων των βλαβών εντός του καθιερωμένου ωραρίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 40.000,00 € σε βάρος του προϋπολογι-
σμού οικ. έτους 2022 του Δήμου που θα βαρύνει τον 
κωδικό Κ.Α. 30.6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 254 (2)
Κατάργηση της υπ’ αρ. 12672/11-12-2019 από-

φασης (Β’ 4727), αναφορικά με τη διεύρυνση 

ωραρίου λειτουργίας οργανικών μονάδων, κα-

θώς και απασχόλησης κατά τα Σάββατα, τις Κυ-

ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων ορ-

γανικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α 
του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού της Κοζυ-
ράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.

6. Την υπ’  αρ. 12672/11-12-2019 απόφασή μας 
(Β’  4727), αναφορικά με τη διεύρυνση ωραρίου λει-
τουργίας οργανικών μονάδων, καθώς και απασχόλησης 

κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
υπαλλήλων οργανικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 257/18-10-2019 απόφαση του 
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Το υπ’ αρ. 18409/30-12-2021 έγγραφο του Δήμου 
Πλατανιά, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας 
η υπ’ αρ. 214/29-12-2021 απόφαση του οικείου Δημο-
τικού Συμβουλίου περί κατάργησης της υπ’ αρ. 257/18-
10-2019 όμοιας του Δ.Σ. Πλατανιά.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά, αποφασί-
ζουμε:

Καταργούμε την υπ’ αρ. 12672/11-12-2019 απόφασή 
μας (Β’ 4727), αναφορικά με τη διεύρυνση ωραρίου λει-
τουργίας οργανικών μονάδων, καθώς και απασχόλησης 
κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
υπαλλήλων οργανικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά, 
κατόπιν της υπ’ αρ. 214/29-12-2021 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 1 Φεβρουαρίου 2022 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 692 (3) 
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοι-

νωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ανωγείων με 

την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη-

ση Ανωγείων». 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 280 και 103 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 254-262 του ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρ-
μοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21).
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6. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυ-
ράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.

7. Την υπ’ αρ. 5386/04-08-2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα (πρώην) Περιφέρειας Κρήτης (Β’ 1754), με την 
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 62/2009 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ανωγείων περί σύστασης κοινωφελούς 
επιχείρησης στον Δήμο Ανωγείων με την επωνυμία «Δη-
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων».

8. Την υπ’ αρ. 7635/26-06-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(Β’ 1758), με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 64/29-04-2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων περί 
τροποποίησης της υπ’ αρ. 62/2009 προηγούμενης από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων.

9. Την υπ’  αρ. 47/21-09-2021 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ανωγείων, η οποία περιήλθε στην 
Υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 494/27-01-2022 έγγραφο 
του Δήμου Ανωγείων και με την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση της υπ’ αρ. 62/2009 όμοιας περί σύστασης 
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων».

10. Την υπ’ αρ. 493/27-01-2022 βεβαίωση σε ορθή επα-
νάληψη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων περί 
μη πρόκλησης δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού 
του οικείου Δήμου από την υπ’ αρ. 47/2021 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 47/21-09-2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων και τροποποιούμε την 
υπ’ αρ. 5386/04-08-2009 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα (πρώην) Περιφέρειας Κρήτης (Β΄ 1754), με την οποία 
εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 62/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανωγείων περί σύστασης κοινωφελούς επι-
χείρησης στο Δήμο Ανωγείων με την επωνυμία «Δημοτι-
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων», όπως ισχύει, ως 
προς το σκοπό της εν λόγω κοινωφελούς επιχείρησης, 
ο οποίος διατυπώνεται πλέον ως εξής:

«Σκοπός της Επιχείρησης είναι:
- Η τοπική κοινωνική πολιτική προς όφελος των κα-

τοίκων
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη 

νεολαία
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προώθη-

σης της απασχόλησης.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5386/04-08-2009 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα (πρώην) Περιφέρειας Κρή-
της (Β’ 1754), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 7635/
26-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Β’ 1758).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 2 Φεβρουαρίου 2022

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 

   Αριθμ. απόφ. 1/3/26.01.2022 (4) 
Συμπληρωματική μεταβίβαση αρμοδιότητας από 

το Διοικητικό Συμβούλιο στην Διοικητική Επιτρο-

πή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 69 και του εδα-

φίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 76, του ν. 4497/2017, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4849/2021.

β) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελη-
τηρίου Αιτωλοακαρνανίας,

γ) τις υπ’ αρ. 4-24.11.2021 και 1-26.01.2022 αποφάσεις 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασί-
ζουμε:

τη μεταβίβαση της κάτωθι αρμοδιότητας από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο στην Διοικητική Επιτροπή του Επι-
μελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Αποφάσεις μετακίνησης και καθορισμός των εξόδων 
κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων 
διανυκτέρευσης των μετακινούμενων μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής, καθώς 
και των μετακινούμενων υπαλλήλων του Επιμελητηρί-
ου, που εκδίδονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

Ι

    Αριθμ. 112088 (5)
Έγκριση Κανονισμού συστήματος ελεγχόμενης 

πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

κατ’ άρθρο 16 ν. 4777/2021. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

3. Τις διατάξεις της παρ.  17 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποι-
ότητας Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
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6. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

7. Την υπ’ αρ. 58463/22-07-2021 (Β΄ 3752) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής από τους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις 
του Πανεπιστημίου καθώς και την υπ’ αρ. 58469/22-07-
2021 (Β΄ 3752) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής σχετικά με τον καθορισμό του Τομέα Ευ-
θύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε από 
τον ν. 4727/2020 (Α΄ 184 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»).

9. Την από 13-12-2021 εισήγηση της Επιτροπής Ασφά-
λειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής του Κανονισμού συστήματος ελεγχόμενης πρό-
σβασης του Πανεπιστημίου, εγκρίνει

τον Κανονισμό συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατ’ άρθρο 16 του 
ν. 4777/2021, ο οποίος έχει ως εξής:

Άρθρο 1 - Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης 
πρόσβασης

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) εφαρ-
μόζεται σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης για την εύ-
ρυθμη και ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και την 
απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού 
και διοικητικού έργου, καθώς και για την προστασία της 
ακίνητης και κινητής περιουσίας του ΠΑ.Δ.Α. (παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν. 4777/2021).

Άρθρο 2 - Χώροι ελεγχόμενης πρόσβασης
1. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζε-

ται κατά την είσοδο στις πανεπιστημιουπόλεις και τους 
λοιπούς εξωτερικούς χώρους του ΠΑ.Δ.Α. (εδάφιο α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4777/2021). Ο κανονισμός 
αυτός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους του ΠΑ.Δ.Α., οι οποίοι αποτελούν 
και τους χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης στους οποίους 
αναφέρεται ο παρόν Κανονισμός.

2. Τα κτίρια κεντρικής διοίκησης του ΠΑ.Δ.Α. αποτε-
λούν χώρους διαβαθμισμένου επιπέδου ασφάλειας. Με 
απόφαση του Πρύτανη μετά από εισήγηση της Επιτρο-
πής Ασφάλειας και Προστασίας δύναται να χαρακτηρι-

στούν ή να αποχαρακτηριστούν συγκεκριμένοι χώροι ως 
χώροι διαβαθμισμένου επιπέδου ασφάλειας.

Άρθρο 3 - Κατηγορίες προσώπων με δικαίωμα 
πρόσβασης

1. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβα-
σης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του ΠΑ.Δ.Α. εί-
ναι τα μέλη Δ.Ε.Π., τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το διοικητικό προσωπικό, 
οι Ομότιμοι και οι Επίτιμοι καθηγητές και διδάκτορες 
του Ιδρύματος, το έκτακτο εκπαιδευτικό, ερευνητικό 
και διοικητικό προσωπικό, προσκεκλημένοι εισηγητές, 
οι συμμετέχοντες σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι 
φοιτητές (α’, β’ και γ’ κύκλου σπουδών), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με τις διαδικα-
σίες που προβλέπονται σε αυτόν.

2. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν, επίσης, και οι εργαζό-
μενοι στο ΠΑ.Δ.Α. δυνάμει συμβάσεων του Πανεπιστη-
μίου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του Ιδρύματος (υπηρεσίες σίτισης, υπηρε-
σίες καθαρισμού, υπηρεσίες φύλαξης κ.α.) μόνο κατά 
την ώρα παροχής υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο. Εκτός 
του ωραρίου παροχής της υπηρεσίας του λογίζονται 
ως τρίτα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την παρ. 3 
του παρόντος άρθρου και ακολουθείται και για αυτούς 
η διαδικασία που προβλέπονται για όσους υπάγονται 
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

3. Τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με 
οποιαδήποτε σχέση με το ΠΑ.Δ.Α., έχουν δικαίωμα πρό-
σβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του ΠΑ.Δ.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν.

Άρθρο 4 - Θέματα σχετικά με την εγκατάσταση 
και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης

Στις πύλες του Πανεπιστημίου εφαρμόζεται ελεγχόμε-
νη πρόσβαση προσώπων και οχημάτων και όπου κριθεί 
απαραίτητο τοποθετούνται φυσικά εμπόδια (μπάρες) για 
την πρόσβαση οχημάτων, υπό την εποπτεία και ευθύ-
νη του προσωπικού ασφαλείας του Ιδρύματος. Επίσης, 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για φωτισμό 
ασφάλειας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
του ΠΑ.Δ.Α.

Άρθρο 5 - Διαδικασία πρόσβασης και
ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων

1. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβα-
σης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του ΠΑ.Δ.Α. 
(παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος) εισέρχονται σε αυ-
τούς με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας 
(στην οποία θα υπάρχει και πρόσφατη φωτογραφία) στο 
προσωπικό ασφαλείας στις πύλες του Ιδρύματος.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π., τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το διοικητικό προσωπικό 
οι Ομότιμοι και οι Επίτιμοι καθηγητές και διδάκτορες 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9471Τεύχος B’ 935/02.03.2022

του Ιδρύματος, το έκτακτο εκπαιδευτικό, ερευνητικό 
και διοικητικό προσωπικό, προσκεκλημένοι εισηγητές, 
οι συμμετέχοντες σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι 
φοιτητές (α’, β’ και γ’ κύκλου σπουδών) δύναται να εισέρ-
χεται σε εξωτερικούς χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης 
με όχημα, το οποίο θα σταθμεύει στις προκαθορισμέ-
νες προς στάθμευση θέσεις των εξωτερικών χώρων του 
Ιδρύματος.

3. Οι εργαζόμενοι στο ΠΑ.Δ.Α. δυνάμει συμβάσεων 
του Πανεπιστημίου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύματος (υπηρεσίες 
σίτισης, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φύλαξης κ.α.) 
λαμβάνουν από το ΠΑ.Δ.Α. ειδική κάρτα πρόσβασης, σε 
συνεννόηση με τους αντισυμβαλλομένους του ΠΑ.Δ.Α. 
Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν οι προβλέψεις των 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση 
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στο εδ. β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

4. Τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με 
οποιαδήποτε σχέση με το ΠΑ.Δ.Α. προκειμένου να εισέλ-
θουν στο Πανεπιστήμιο παραδίδουν δημόσιο έγγραφο 
από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους (π.χ. 
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα 
Οδήγησης) στην πύλη της Πανεπιστημιούπολης όπου 
πραγματοποιούν την είσοδό τους και λαμβάνουν «κάρτα 
επισκέπτη». Κατά την είσοδο καταγράφονται σε ψηφια-
κό αρχείο τα στοιχεία: α) όνομα β) επώνυμο γ) αριθμός 
εγγράφου (σύμφωνα και με την αρχή της ελαχιστοποί-
ησης των δεδομένων). Κατά την έξοδό από το Ίδρυμα 
επιστρέφεται η «κάρτα επισκέπτη» και παραδίδεται στον 
τρίτο/στην τρίτη το έγγραφο το οποίο είχε παραδώσει 
κατά την είσοδό του/της, σύμφωνα και με το προηγού-
μενο εδάφιο.

5. Η κάρτα επισκέπτη της προηγούμενης παραγράφου 
παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους 
του Ιδρύματος πλην των χώρων διαβαθμισμένου επιπέ-
δου ασφάλειας, ήτοι των κτιρίων κεντρικής διοίκησης 
του Ιδρύματος (παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος). Σε 
περίπτωση κατά την οποία τρίτο φυσικό πρόσωπο επι-
θυμεί να έχει πρόσβαση στα κτίρια κεντρικής διοίκησης 
του Ιδρύματος, χορηγείται «κάρτα επισκέπτη διοίκησης» 
μετά από επικοινωνία του προσωπικού ασφαλείας του 
Ιδρύματος με πρόσωπο που υπηρετεί στην κεντρική 
διοίκηση και έγκριση της επίσκεψης. Στην περίπτωση 
αυτή ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης πα-
ραγράφου και καταγράφεται, επιπρόσθετα, το πρόσωπο 
από την Κεντρική Διοίκηση, το οποίο δέχεται την επίσκε-
ψη και το οποίο ενέκρινε την επίσκεψη, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο.

6. Λαμβανομένου υπόψιν ότι ο παρών Κανονισμός έχει 
σκοπό την εν γένει εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του 
Πανεπιστημίου και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του δι-
δακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, το Ίδρυμα 
διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την πρόσβαση των 
προσώπων αυτής της παραγράφου.

7. Η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου 
και η απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητι-
κού και διοικητικού έργου τελεί σε σχέση ειδικότητας (εί-
ναι ειδικότερη) με τη δυνατότητα πρόσβασης σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.

Άρθρο 6 - Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
είναι απαραίτητη και αφορά περιορισμένης έκτασης 
προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο την εφαρ-
μογή του ν. 4777/2021 και την ελεγχόμενη πρόσβαση 
στο Ίδρυμα. Το ΠΑ.Δ.Α. λαμβάνει όλα τα νόμιμα και 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των υπηρετούντων στο Ίδρυ-
μα και των επισκεπτών του λαμβανομένης υπόψιν της 
ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 7 και 25 
ΓΚΠΔ και της σκέψης υπ’ αρ. 43 του προοιμίου ΓΚΠΔ. 
Τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος διαβιβάζονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο από τους αρμόδιους προς καταγραφή 
(προσωπικό ασφαλείας του Ιδρύματος) και διατηρούνται 
για ένα (1) έτος από την καταγραφή τους στη Διεύθυνση 
Πληροφορικής του Ιδρύματος. Τα υποκείμενα των δε-
δομένων μπορούν να συμβουλεύονται τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων για κάθε θέμα σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του ΓΚΠΔ 
και κάθε άλλης νομοθεσίας για την προστασία των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το υποκείμενο των 
δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση 
ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υπο-
κείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην 
επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα 
των δεδομένων. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ο Ιωάννης Αγιοπε-
τρίτης (dpo@uniwa.gr).

Άρθρο 7 - Εύρυθμη λειτουργία εγκαταστάσεων
Οι τεχνικές υπηρεσίες του ΠΑ.Δ.Α. είναι αρμόδιες για 

την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ιδρύ-
ματος, την συντήρησή τους, την επισκευή τους και λαμ-
βάνουν μέτρα (π.χ. πυρασφάλεια κ.λπ.) για την ασφάλεια 
των προσώπων που εργάζονται, φοιτούν ή επισκέπτο-
νται το Ίδρυμα ως προς τα ανωτέρω. Επίσης, τα αρμόδια 
όργανα του ΠΑ.Δ.Α. μεριμνούν για τη διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομη-
μένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (παρ. 1 του άρθρου 
64 του ν. 4488/2017).

Άρθρο 8 - Σκοπός εφαρμογής κανονισμού
Η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρό-

ντος Κανονισμού έχει ως σκοπό την εν γένει εύρυθμη 
και ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και την απρό-
σκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού και δι-
οικητικού έργου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
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    Αριθμ. απόφ. 1/5ο/19.01.2022 (6)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 

του προσωπικού Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύ-

στου-Γ.Ν.-Κύμης για το έτος 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) σύμφωνα 

με το οποίο «για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ 
η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εκδίδεται από το 
ΔΣ ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από 
αυτό όργανο ….».

Β.
1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π oικ.80488/23-12-2021 από-

φαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Καθιέρωση με 
αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημε-
ρών εργασίας του μονίμου προσωπικού και του προσω-
πικού με σχέση εργασίας ΙΔ των Νοσoκομείων του Ε.Σ.Υ., 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2022»ΑΔΑ: ΩΗ-
76465ΦΥΟ-ΓΡΙ.

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π oικ.80494/23-12-2021 από-
φαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Εφημερίες Χημι-
κών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσoκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέ-
ρεια για το έτος 2022» ΑΔΑ: 60Γ465ΦΥΟ-Α77.

3. Την υπ’ αρ. 2/31029/6-5-2016 - ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β’ του 
ν. 4354/2015).

4. Την υπ’ αρ. 111613/31-12-2021 απόφαση του Δι-
οικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
(κατανομή αριθμού προσωπικού, ωρών και ποσού για 
αποζημίωση εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, …έτους 2022) με την οποία 
κατανεμήθηκαν 4596 εφημερίες, δαπάνης 79.000 €, για 
αποζημίωση εφημεριών για το Επιστημονικό προσωπικό 
17 υπαλλήλων του ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ-ΚΥ Καρύστου-ΓΝ-ΚΥ 
Κύμης εκ των οποίων 792 ώρες εφημερίας, δαπάνης 
40.000,00€ για 11 υπαλλήλους του ΓΝ Χαλκίδας, 3.300 
ώρες εφημερίας, δαπάνης 19.000,00€, για 3 υπάλληλους 
του ΓΝ-ΚΥ Καρύστου και 550 ώρες εφημερίας, δαπάνης 
20.000€, για 3 υπαλλήλους του ΓΝ-ΚΥ Κύμης, για το έτος 
2022.

5. Την υπ’ αρ. 111622/31-12-2021 απόφαση του Δι-
οικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
με την οποία κατανεμήθηκαν 540.966 ώρες, δαπάνης 
590.000,00 €, υπερωριακής νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ΙΔ για 876 υπαλλήλους του 
ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ-ΚΥ Καρύστου-ΓΝ-ΚΥ Κύμης και του ΚΨΥ 
εκ των οποίων 415.966 ώρες, δαπάνης 460.000,00€ για 
636 υπαλλήλους του ΓΝ Χαλκίδας-ΚΨΥ, 40.000 ώρες, 
δαπάνης 60.000,00 €,για 130 υπαλλήλους του ΓΝ-ΚΥ 
Καρύστου και 85.000 ώρες, δαπάνης 70.000,00 €, για 
110 υπαλλήλους του ΓΝ-ΚΥ Κύμης, για το έτος 2022.

6. Το ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις (120) ανά υπάλληλο 
για κάθε εξάμηνο. 

7. Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η υπε-
ρωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που 
ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε βάσει δι-
άταξης νόμου είτε με απόφαση κατά εξουσιοδότηση 
σχετικής διάταξης όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 12ωρη 
ή σε 24ωρη βάση, καθορίζονται έως 96 ώρες για νυχτε-
ρινά και έως 96 ώρες για τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο. 

8. Το ότι ως υπερωριακή εργασία λογίζεται αυτή των 
απογευματινών ωρών μετά τη λήξη του κανονικού ωρα-
ρίου και μέχρι την 22η ώρα. 

9. Το ότι οι ανάγκες για την υπερωριακή απασχόληση 
θα πρέπει να γνωστοποιούνται με την συγκρότηση συ-
νεργείων από τον προϊστάμενο του τμήματος ή γραφεί-
ου, κ.λπ. καθώς και το Διευθυντή της υπηρεσίας. 

10. Το ότι απαραίτητα στη συγκρότηση του συνερ-
γείου θα περιλαμβάνονται τα άτομα που θα εργασθούν 
υπερωριακά καθώς και οι λόγοι της υπερωριακής απα-
σχόλησης. Μαζί με την συγκρότηση του συνεργείου θα 
υποβάλλουν και κατάσταση (εις διπλούν) υπερωριακής 
εργασίας στην οποία θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο 
των υπαλλήλων οι ώρες εργασίας αναλυτικά, οι ημέρες 
καθώς και το σύνολο των ωρών. Στο τέλος του μήνα ο 
προϊστάμενος του τμήματος θα βεβαιώνει την πραγμα-
τοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας του προ-
σωπικού προκειμένου στην συνέχεια όλα τα ανωτέρω 
να υποβάλλονται στο Δ.Σ. για έγκριση της δαπάνης υπε-
ρωριακής εργασίας. 

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.120925 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 3479) Οργανισμός του Γ.Ν Χαλκίδας, απο-
φασίζει ομόφωνα:

Α. Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή για το έτος 2022 στο παρακάτω αναφερόμενο 
προσωπικό του ΝΠΔΔ ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ-ΚΥ Καρύστου - 
ΓΝ-ΚΥ Κύμης ως εξής:

1) εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά υπάλληλο για το πρώ-
το εξάμηνο του 2022 και εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά 
υπάλληλο για το δεύτερο εξάμηνο του 2022,

2) ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση για εργασία 
νυχτερινών ωρών ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο 
του 2022 και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση ερ-
γασία νυχτερινών ωρών ανά υπάλληλο για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022,

3) ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση για εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για 
το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ενενήντα έξι (96) ώρες 
καθ’ υπέρβαση για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών ανά υπάλληλο για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

Η δαπάνη για το 2022 ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 669.000,00 ευρώ εκ των οποίων για το Α’ εξάμηνο 
334.500,00 ευρώ, κατανεμημένο στον ΚΑΕ 0261 ποσό 
36.600,00 ευρώ και στον ΚΑΕ 0263 ποσό 297.900,00 
ευρώ και για το Β’ εξάμηνο 334.500,00 ευρώ κατανεμη-
μένο στον ΚΑΕ 0261 ποσό 36.600,00 ευρώ και στον ΚΑΕ 
0263 ποσό 297.900,00 ευρώ.
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Εφημερίες Επιστημονικού Υπερωριακή εργασία νυχτερινών Σύνολο

Αριθμός υπαλλήλων 11 636

Εφημερίες/ώρες 792 415.966

Ποσό 40.000,00€ 460.000,00€ 500.000,00€

Προϋπολογισμός πρόσθετων αμοιβών ΓΝ - ΚΥ Καρύστου
Εφημερίες Επιστημονικού Υπερωριακή εργασία

νυχτερινών
Σύνολο

Αριθμός υπαλλήλων 3 130

Εφημερίες/ώρες 3.300 40.000

Ποσό 19.000,00€ 60.000,00€ 79.000,00€

Προϋπολογισμός πρόσθετων αμοιβών ΓΝ –ΚΥ Κύμης
Εφημερίες Επιστημονικού Υπερωριακή εργασία νυχτερινών Σύνολο

Αριθμός υπαλλήλων 3 110

Εφημερίες/ώρες 504 85.000

Ποσό 20.000,00€ 70.000,00€ 90.000,00 €

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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