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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή για υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών
(εκτός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2016 (Β’ εξάμηνο).

2

Ίδρυση «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του Εσωτερικού
του Κανονισμού.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/26-01-2016
απόφασης του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

4

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης (υπερωρίες
- νύχτες - αργίες) έτους 2016 του Επιστημονικού
και Λοιπού Προσωπικού, πλην Ιατρών, για το Γ.Ν.
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου, έτους 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 50281/
10.06.2016 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα
του Δημάρχου Βόλου, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1757/τ.Β΄/16.06.2016.

Αρ. Φύλλου 1981

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ Οικ. 3540/107337
(1)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή για υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών
(εκτός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2016 (Β' εξάμηνο).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/
27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003,
(ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,ΝΠΔΔ και
ΟΤΑ..»,όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο..», τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 252 Α)και τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου
45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α)καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις..».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010,
(ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010), «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99,
(ΦΕΚ 180/Α/09.09.1999), «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση..».
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6. Την αριθμ. 2/37190/0026/21-6-2001 (ΦΕΚ 15/Β/
17.07.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία».
7. Την αριθμ. 3179/35220/09-03-2016 απόφαση του
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΓΘΒΟΡ10-ΒΕ6), που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 754/Β/21-03-2016)«Καθορισμός ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το έτος 2016 (Β' εξάμηνο) για ογδόντα εννιά (89)
υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών (εκτός της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων) της Π.Ε Τρικάλων:
α) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την
22η ώρα:
- για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που απορρέουν από την αναγκαιότητα εκκαθάρισης
των διοικητικών χειρόγραφων αρχείων της υπηρεσίας, την
συγκέντρωση και παροχή στοιχείων κατάστασης προσωπικού καθώς και για την σύνταξη απολογισμού, την
παραλαβή και έλεγχο αιτήσεων υποψήφιων για πλήρωση
θέσεων της Π.Ε Τρικάλων, την συνεχή παρακολούθηση
της νομοθεσίας και των εγκυκλίων για την δημιουργία
αρχείων και την τακτοποίηση των υφιστάμενων, τις ανάγκες ενημέρωσης υπηρεσιών και πολιτών, την πλήρη
ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων
με όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας τους, την προεργασία
για τις επικείμενες κρίσεις των προϊσταμένων και την
αξιολόγηση του προσωπικού, την δημιουργία βάσεων
δεδομένων πληροφορικής για την μηχανοργάνωση και
την ηλεκτρονική επεξεργασία των διοικητικών αρχείων,
την προεργασία και έλεγχο προμηθειών, την τακτοποίηση
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής- δημιουργία αρχείου,
την συγκέντρωση, έλεγχο και παροχή οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων για τη σύνταξη του Περιφερειακού Προϋπολογισμού, τον έλεγχο δικαιολογητικών
πληρωμής, την προετοιμασία για ηλεκτρονικές εντολές
πληρωμής, την τακτοποίηση φακέλων έργων-έλεγχο δικαιολογητικών, την καταχώριση Δημοσίων Συμβάσεων
στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, την ενημέρωση και παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Έργων (OTS-e-pde),
ενημέρωση εσόδων στο πρόγραμμα της OTS, κλείσιμο λογαριασμών και επαλήθευση με την Ταμειακή Διαχείριση,
έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, παρακολούθηση στο Διαύγεια και άρχειοθέτηση (Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού: 25 υπάλληλοι),
- για τον έλεγχο Σχολών Εκπαίδευσης Οδηγών αυτοκινήτων και Σχολών ΠΕΙ καθώς άλλων σχετικών ελέγχων(ΚΥΘΕΟ, Ιδιωτικά ΚΤΕΟ), οργάνωση και διευθέτηση
αρχείων Αυτοκινήτων, Διπλωμάτων, Τεχνικού Τμήματος
και ΚΤΕΟ και συμμετοχή σε πρακτικές εξετάσεις (Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών: 25 υπάλληλοι),
β) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθ' όλο το 24ωρο ως εξής:
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- για την απασχόληση του οδηγού του Αντιπεριφερεάρχη, για την προετοιμασία και την διοργάνωση εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα, συσκέψεων και επισκέψεων, την προβολή και προώθηση του
Τουριστικού Προϊόντος του Νομού και την αντιμετώπιση
άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών (Γράφείο Αντιπεριφερειάρχη: 6 υπάλληλοι),
- για την ασφαλή διακίνηση και έλεγχο προϊόντων,
την διενέργεια ελέγχων για την προστασία του ζωικού
κεφαλαίου και της Δημόσιας Υγείας, την εξασφάλιση
της υγείας των ζώων, την εφαρμογή προγραμμάτων και
τον φυτοϋγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο (Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 10 υπάλληλοι),
- για την διενέργεια σχετικών ελέγχων με το αντικείμενο της Διεύθυνσης, την εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και την διενέργεια Αγορανομικών και
Ποιοτικών ελέγχων των επιχειρήσεων για την προστασία
των καταναλωτών (Δ/νση Ανάπτυξης: 5 υπάλληλοι),
- για τον υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων για την
τήρηση των κανόνων υγιεινής, την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε έκτακτες
καταστάσεις και τη συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων(Δ/νση Δημ. Υγείας και
Κοιν. Μέριμνας: 10 υπάλληλοι),
- για τον έλεγχο τηλεπικοινωνιών, αδειών χρήσης
νερού, τήρησης περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την προστασία του Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας:
5 υπάλληλοι),
- για την παρακολούθηση και συντονισμό όλων των
θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή καταστροφών
(Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 3 υπάλληλοι).
9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή
εργάσιμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία προβλέπονται
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού
ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
όπως αναφέρονται παραπάνω, για το προσωπικό της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας(εκτός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων) για το έτος
2016 (Β' εξάμηνο).
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων, κατά Δ/νση όπως αναφέρεται παραπάνω, που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά είναι
συνολικά ογδόντα εννιά (89) υπάλληλοι.
β) οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
είναι κατ' ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο και συνολικά 8.460 ώρες περίπου για το Β'
εξάμηνο του έτους,
γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, όπου προβλέπονται
σχετικά, είναι κατ' ανώτερο όριο ενενήντα έξι (96) ώρες
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ανά υπάλληλο και συνολικά 860 ώρες περίπου για το Β'
εξάμηνο του έτους.
Για το Β' εξάμηνο του 2016 θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης,
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και η κατανομή κατ' είδος(απογευματινή
υπερωριακή απασχόληση-νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών),με το αντικείμενο της απασχόλησης
όπως αναφέρεται παραπάνω.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος
κάθε υπηρεσίας βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν
έργο.
Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 57.000 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα
073 και Κ.Α.Ε. 0511 και 0512. (50.000 και 7.000 ευρώ αντίστοιχα)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 24 Ιουνίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. Γενικού 7.057/09.06.2016
(2)
Ίδρυση «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του Εσωτερικού
του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α/1974)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159/τ.Α/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (
ΦΕΚ 25/τ.Α/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων
διατάξεων, το Π.δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α/10.09.1976)
περί ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως ισχύει, το Ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200/τ.Α/22.07.1977)
άρθρο 11 «Εφαρμογή διατάξεων επί της Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης», τις διατάξεις του Π.δ. 103/1983,
(Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983/τ.Α) «Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης»..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ' αριθμόν
Φ.120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 διαπιστωτική υπουργική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πα-

21943

νεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α/05.06.2013)
για την «Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν Π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ' αυτού
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης (υπ’ αριθμόν 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/τ.Β/
12.08.2013).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011/
τ.Α «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 4076/2012, Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012/τ.Α «Ρυθμίσεις
θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013
Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013/τ.Α «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το
Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258/τ.Α/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», και
το Ν. 4386/2016, Φ.Ε.Κ. 83/11.05.2016/τ.Α «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011/τ.Α, σύμφωνα με
την οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία
υπάγονται στις Σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό
του ιδρύματος».
5. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/τ.Α.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60
«Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών
Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροποποίησης των
εσωτερικών τους κανονισμών», ΚΕΦ. Β΄ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ν. 4386/2016, με
το οποίο ανακαθίσταται το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
(Α΄ 258), με το οποίο είχε προστεθεί στο άρθρο 80 του
Ν. 4009/2011 η παράγραφος 25, ως ακολούθως: «1.
Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές μονάδες με πράξη του
Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση, μετά από
απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου
ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν
τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση
του ιδρύματος».
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στις 12.04.2013 σχετικά με την ίδρυση του «Μουσείου Ιατρικής Κρήτης» στη Σχολή Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης και την έγκριση του Εσωτερικού
του Κανονισμού.
8. Την απόφαση της Κοσμητείας της Μονοτμηματικής
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
κατά την 7η/27.03.2015 συνεδρίασή της, σχετικά με
την ίδρυση του «Μουσείου Ιατρικής Κρήτης» στη Σχο-
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λή Επιστημών Υγείας και την έγκριση του Εσωτερικού
του Κανονισμού.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 334η/23.04.2015 συνεδρίαση της σχετικά με την έγκριση ίδρυσης του «Μουσείου Ιατρικής
Κρήτης» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας
και την έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού.
10. Την υπ' αριθμόν 06/10.02.2016 απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση
20η/10.02.2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά
τη διαδικασία της 16.12.2015 Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του
Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη θητεία
από την έκδοση της Διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/
Ζ1/23.02.2016 διαπιστωτική πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣΥ1Κ] και (Γενικό Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης
1960/23.02.2016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασίας Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη
Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου
Κρήτης, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της προαναφερόμενης πράξης.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010
(Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το
Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α/21.11.2013), το Ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/τ.Α/31.10.2014) και το Π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/
τ.Α/23.03.2015), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚΔ61127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε το «Μουσείο Ιατρικής Κρήτης» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης και εγκρίνουμε τον Εσωτερικό του Κανονισμό,
ο οποίος έχει ως εξής:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
Ιδρύεται στη Μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μουσείο
Ιατρικής με την επωνυμία «Μουσείο Ιατρικής Κρήτης».
Άρθρο 2
1. Αποστολή του Μουσείου είναι: α) Η υποστήριξη του
εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου σε προπτυ-
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χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο β) Η υποστήριξη της
επιστημονικής έρευνας και η μετάδοση της ακαδημαϊκά
καλλιεργούμενης γνώσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία γ) Η δημιουργία ενός
κέντρου διαφύλαξης, έρευνας, έκθεσης και πολλαπλής
προβολής των επιστημών υγείας γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Μουσείο:
α) δημιουργεί διδακτικές και ερευνητικές συλλογές
αντικειμένων και σχετικού εποπτικού και εκπαιδευτικού
υλικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό τις οποίες διατηρεί σε εκθεσιακούς χώρους ή ειδικά διαμορφωμένους
χώρους φύλαξης
β) δέχεται με μόνιμο ή πρόσκαιρο δανεισμό αντικείμενα από άλλες συλλογές τα οποία εκτίθενται στους
χώρους του,
γ) συνεργάζεται με συγγενείς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
δ) δημιουργεί και αναπτύσσει δραστηριότητες για τη
συντήρηση και αξιοποίηση του υλικού του,
ε) οργανώνει περιοδικές εκθέσεις με θεματολογία
σχετική με τις Επιστήμες Υγείας, αυτόνομα αλλά και σε
συνεργασία με συγγενείς οργανισμούς,
στ) οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται τόσο σε νέους όσο και στον γενικό πληθυσμό,
ζ) διεξάγει επιστημονικές έρευνες μουσειολογικές
η) διαθέτει τους μόνιμους και περιοδικούς εκθεσιακούς του χώρους για επισκέψεις στα σχολεία και το
κοινό και
θ) οργανώνει διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, παρεμβάσεις στην κοινότητα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά
προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που κρίνεται ότι
βοηθούν στη διάδοση της γνώσης και της αγάπης για
τον πολιτισμό,
ι) οργανώνει και διαχειρίζεται αναγνωστήριο (συμβατικό και ψηφιακό) για τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας και τους πολίτες.
3. α) Οι συλλογές του Μουσείου Ιατρικής οργανώνονται και κατατάσσονται κατά θεματικές περιοχές στα
γνωστικά πεδία των επιστημών υγείας.
β) Πρωταρχική υποχρέωση του Μουσείου είναι η διατήρηση της καλής κατάστασης των Μόνιμων Συλλογών
του και η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης, αξιοποίησης και έκθεσης των αντικειμένων των
συλλογών.
γ) Για τις Μόνιμες Συλλογές συγκροτούνται στο Μουσείο Ιατρικής αρχεία καταγραφών, φωτογραφιών και
άλλου υλικού τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση αφορά στη
συμβατική και ψηφιοποιημένη διαδικασία συλλογής,
οργάνωσης, αποθήκευσης και διακίνησης του πληροφοριακού υλικού.
δ) Το Μουσείο Ιατρικής στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό και
εν γένει σε χώρους που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
ε) Την ευθύνη φύλαξης και συντήρησης αντικειμένων
του Μουσείου φέρουν τα αρμόδια όργανα της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Μου-
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σείο μπορεί να δανείζει για συγκεκριμένο διάστημα
αντικείμενα του ή και δικής του παραγωγής περιοδικές
εκθέσεις από τα γνωστικά πεδία των επιστημών υγείας
σε άλλα ανάλογα ιδρύματα με εισήγηση της διεύθυνσης
του και μετά από απόφαση της Γ.Σ της Σχολής.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1) Το Μουσείο στελεχώνεται κατά προτεραιότητα
από καθηγητές, μέλη ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετούνται σε αυτό με
τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Στο Μουσείο επίσης μπορεί να διατίθεται
ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης το οποίο τελεί υπό τον επιστημονικό και
ιεραρχικό έλεγχο της διεύθυνσης του Μουσείου. Το
ωράριο του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
από την κείμενη για κάθε κατηγορία προσωπικού
νομοθεσία.
2) Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου
ορίζονται με εισήγηση της Επιτροπής Μουσείου και απόφαση του Δ/ντή του.
3) Η λειτουργία του Μουσείου επικουρείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής
Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής υπό την εποπτεία της
Επιτροπής Μουσείου.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Μουσείο διευθύνεται από διευθυντή που συνεπικουρείται στο έργο του από την Επιτροπή Μουσείου.
1) Ο διευθυντής του Μουσείου είναι καθηγητής του
Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή διευθυντών εργαστηρίων, μεταξύ
των καθηγητών που έχουν καταξιωμένο επιστημονικό,
οργανωτικό, εκπαιδευτικό ή κοινωνικό έργο στα θέματα
του Μουσείου.
2) Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που κατά το
νόμο ανατίθενται στους διευθυντές πανεπιστημιακών
μονάδων και επιπλέον:
α) Συντονίζει και εποπτεύει το έργο του Μουσείου σε
συνεργασία με την Επιτροπή Μουσείου.
β)Συμμετέχει στις δραστηριότητες τις Επιτροπής Μουσείου.
γ) Καταρτίζει σε συνεργασία με την Επιτροπή Μουσείου και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση της Σχολής
κανονισμό λειτουργίας του Μουσείου.
δ) Εποπτεύει το προσωπικό του Μουσείου και ορίζει
υπεύθυνους για κάθε δραστηριότητα.
ε) Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου, τη
διαχείριση του υλικού και του εξοπλισμού του, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των
συλλογών, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από
τυχόν βλάβες.
η) Εκπροσωπεί το μουσείο έναντι τρίτων εντός και
εκτός του Πανεπιστημίου.
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ζ) Τηρεί τη σχετική αλληλογραφία, υπογράφει κάθε
εξερχόμενο έγγραφο και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σ' αυτόν από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
3) Η Επιτροπή Μουσείου αποτελείται από καθηγητές
της Σχολής Επιστημών Υγείας με αναγνωρισμένη εμπειρία και έργο σε θέματα μουσείων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην τοπική κοινότητα καθώς και μέλη του
Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, του φορέα που υποστηρίζει τις
δράσεις του Μουσείου από την ίδρυση του. Στην Επιτροπή συμμετέχει και ο διευθυντής του Μουσείου. Η
Επιτροπή δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα αλλά έχει το
δικαίωμα να αναφέρεται τεκμηριωμένα στον Κοσμήτορα
ή στη Γ.Σ της Σχολής για κάθε ζήτημα που προκύπτει και
δεν επιλύεται σε επίπεδο διεύθυνσης Μουσείου. Έργο
της Επιτροπής Μουσείου είναι η φροντίδα για: τις συλλογές του Μουσείου, την κτηριακή υποδομή, την εξεύρεση
και διάθεση των πιστώσεων, καθώς και για τη δομή, τη
λειτουργία και την εκπαιδευτική του στρατηγική.
4) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μουσείου μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν προσκλήσεως μέλη του
προσωπικού του Μουσείου καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών και δημόσιων φορέων που ενεργοποιούνται
προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των στόχων του
Μουσείου. Η επιτροπή Μουσείου συγκροτείται από 5
τουλάχιστον μέλη τα οποία ορίζονται με απόφαση της
Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1) Οι ημέρες, οι ώρες λειτουργίας και οι λοιπές δραστηριότητες του Μουσείου καθορίζονται με απόφαση του
διευθυντή ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Μουσείου.
2) Η επιστημονική μελέτη του υλικού των συλλογών
επιτρέπεται σε καθηγητές, επιστημονικό προσωπικό και
στους φοιτητές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.
3) Ο δανεισμός ή η μετακίνηση αντικειμένων των συλλογών καθώς και η σχετική αναπαραγωγή τους φωτογραφική ή άλλη επιτρέπεται με άδεια του διευθυντή του.
4) Οι πιθανές εμπορικές δραστηριότητες του Μουσείου (πώληση αντικειμένων, βιβλίων, φωτογραφιών,
αντιγράφων, διαφήμιση, κ.λπ.) γίνονται με την προϋπόθεση ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τα αντικείμενα και την
ποιότητα των συλλογών.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Μουσείου Ιατρικής προέρχονται από
ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από οργανισμούς,
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
εθνικά και ευρωπαϊκά, εισιτήρια από ειδικές περιοδικές
εκθέσεις, κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του Μουσείου καθώς επίσης και από τις χρηματοδοτήσεις από κάθε είδους Ειδικούς Λογαριασμούς του
Δημοσίου ή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, έσοδα
μπορούν να προέρχονται από την διάθεση ειδικών εκδόσεων του Μουσείου, συμβατικών και ψηφιακών, από
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την λειτουργία του πωλητηρίου στον χώρο του Μουσείου, από εισφορές μελών συλλόγου φίλων του Μουσείου
Ιατρικής.
Άρθρο 7
Σφραγίδα-Τίτλος
Ο τίτλος του Μουσείου είναι «ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών ΥγείαςΤμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Μουσείο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του
σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου
Κρήτης, (β) Σε εξωτερικό κύκλο: ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το Μουσείο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία και τα έγγραφά του.
Στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένο και ασκεί τις
δραστηριότητες του το Μουσείο, υπάρχουν πινακίδες,
στις οποίες αναγράφεται ο ακριβής τίτλος του Μουσείου και ο τίτλος και το ονοματεπώνυμο Διευθυντή του.
Επίσης, η ίδια ως άνω επωνυμία αναγράφεται σε κάθε
έντυπο του Μουσείου.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 9 Ιουνίου 2016
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3. Το άρθρο 20 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3021/26-01-2016
(ΦΕΚ 257/τ.Β/10.02.2016) απόφασης του Διοικητή της
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ως προς το
αποφασιστικό μέρος, ως εξής:
Η (Α) παράγραφος στην οποία αναγράφεται: «για μέχρι
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο» αντικαθίσταται
με: «για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο
ανά εξάμηνο».
Η (Δ) παράγραφος στην οποία αναγράφεται: «οι
υπάλληλοι της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Τσώνος Κωνσταντίνος, κλάδου
TE Λογιστικής και η Μαυρέα Σουλτάνα, κλάδου TE
Διοίκησης Μονάδων Υγείας» αντικαθίσταται με: «οι
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 3021/26-01-2016 απόφαση του
Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2016
Ο Διοικητής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
Ι

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 675
(3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3021/26-01-2016
απόφασης του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α/04.04.05),
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/09.02.2007), συμπληρώθηκαν
και ισχύουν σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 3021/26-01-2016 (ΦΕΚ 257/τ.Β/
10.02.2016) απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Αριθμ. 8006
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης (υπερωρίες - νύχτες - αργίες) έτους 2016 του Επιστημονικού και Λοιπού Προσωπικού, πλην Ιατρών, για το
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 112143/ 23-11- 2012 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3285/Β/10-12-2012) Οργανισμός του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
2. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080 (ΦΕΚ 740/1/6/2005
τ.Β) υπουργική απόφαση σχετικά με εναλλασσόμενη
καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων.
3. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 ΦΕΚ. 176/16-12-2015
τ.Α΄ όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4384 /2016
ΦΕΚ 78/26-4-2016.
4. Τις αριθμ. 4184 και 4188/26-1-2016 αποφάσεις της
1ης ΥΠΕ Αττικής με τις εγκεκριμένες πιστώσεις πρόσθετων αμοιβών έτους 2016 Επιστημονικού και Λοιπού
Προσωπικού πλην Ιατρών.
5. Τον Ν. 4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21, άρθρο 42).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1981/30.06.2016

6. Το υπ’ αριθμ. 7097/2-6-2016 έγγραφο προς τις Διευθύνσεις του Νοσοκομείου.
7. Το υπ’ αριθμ. 957/6-6-2016 απαντητικό έγγραφο της
Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
8. Το υπ’ αριθμ. 72/3-6-2016 απαντητικό έγγραφο του
Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας.
9. Το από 22-6-2016 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας.
10. Το υπ’ αριθμ. 18/8-6-2016 απαντητικό υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος Κίνησης
Ασθενών.
11. Το υπ’ αριθμ. 15/10-6-2016 απαντητικό υπηρεσιακό
Σημείωμα της Προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής.
12. Το υπ’ αριθμ. 19/7-6-2016 απαντητικό υπηρεσιακό
Σημείωμα της Προϊσταμένης του Τμήματος Ιματισμού
Επιστασίας.
13. Η υπ’ αριθμ. 7992/22-6-2016 εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας, αποφασίζει και εγκρίνει:
Α. Τον αριθμό των τριακοσίων είκοσι (320) υπαλλήλων
για υπερωριακή, απασχόληση, έτους 2016 με 168.000
ώρες (υπερωρίες - νύχτες - αργίες) και ετήσιο κόστος
540.000,00€ (ΚΑΕ: 0261, 0263, 0551, 0552 και 0555) ως η
αριθμ. Α2β/ΓΠ ΟΙΚ.99927/24-12-2015 απόφαση Υπουργείου Υγείας για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης.
Β. Τον αριθμό των δέκα έξι (16) υπαλλήλων επιστημονικού προσωπικού διαφόρων κλάδων (Βιολόγοι, Χημικοί,
Κλινικοί Χημικοί, Φαρμακοποιοί - Ψυχολόγοι, Ακτινοφυσικοί) με 540 ενεργείς, 654 ετοιμότητας και 49 μικτές εφημερίες έτους 2016 και ετήσιο κόστος 114.000,00€ (ΚΑΕ:
0261, 0263, 0551, 0552 και 0555) ως η αριθμ. Α2βΙΓΠ
ΟΙΚ.99933/24-12-2015 απόφαση υπουργείου υγείας για
αποζημίωση ενεργών εφημεριών επιστημονικού Προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
5. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Πύργου για το έτος 2016 (β' εξάμηνο του
2016) για υπερωριακή και λοιπή απασχόληση η οποία
θα βαρύνει τους: Κ.Α. 60.00 ποσού 8.500,00€ και Κ.Α.
60.03 ποσού 2.500,00€ (Βεβαίωση με υπ’ αριθμ. 1186/
24-6-2016).
6. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΠ προκειμένου να
αντιμετωπίζονται έκτακτες εποχιακές ή επείγουσες,
απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις, στα πλαίσια της προστασίας και διασφάλισης
της δημόσιας υγείας και περιουσίας των πολιτών. Επίσης
την αναγκαιότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα
συμβούλια που γίνονται εκτός ωραρίου απασχόλησης
της επιχείρησης, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ απογευματινής και
αργίες Κυριακές - εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου. Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι ο
ανώτερος που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου
20 του Ν. 4355/15, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εργαζόμενο για απογευματινή υπερωριακή εργασία και
ενενήντα έξι (96) για Κυριακές και αργίες. Υπερωρίες θα
μπορεί να λάβει όλο το προσωπικό που απασχολείται με
την κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν
στα συμβούλια που γίνονται εκτός ωραρίου απασχόλησης της επιχείρησης για το έτος 2016 (β' εξάμηνο του
2016) ως ακολούθως:

Ειδικότητες

Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. ΔΣ.61/2016
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου, έτους 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ο.Ε.Υ της ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 1759/30-11-2004),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την 250/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Πύργου περί ορισμού του Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ και συγκρότησης του σε σώμα.
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Απογευματινή
Εργασία
Εργασία
κατά τις
Αριθμός
εργάσιμων
Κυριακές και
Εργαζομένων ημερών (ώρες)
εξαιρέσιμες
Β' εξάμηνο
αργίες
2016

Δ.Ε. Υδραυλ.
υδρευσ

3

360

288

Δ.Ε.
Υδραυλ-αποχ.

1

120

96

Δ.Ε.
Χειριστές

2

240

192

Δ.Ε
Αποθηκάριος

1

120

96

Δ.Ε.
Διοικητικοί

4

240

-

Σύνολα

11

1080

770

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας και θα
εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης.
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Η απόφαση της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Πύργου
για το έτος 2016 και συγκεκριμένα τους κωδικούς: 60.00
(αμοιβές προσωπικού) ποσού 8.500,00€ και Κ.Α. 60.03
(εργοδοτικές εισφορές) ποσού 2.500,00€ (Βεβαίωση με
υπ΄αριθμ. 1186/24-6-2016).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 24 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθμ. 50281/10.06.2016 απόφαση του
Ασκούντος καθήκοντα του Δημάρχου Βόλου, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1757/τ.Β΄/16.06.2016, στη
σελίδα 20277, στην α΄ στήλη, διορθώνεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου:
από το εσφαλμένο: «Αριθμ. 50281»
στον ορθό: «Αριθμ. 50278».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02019813006160008*

