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ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτι-
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γίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον NEJADI (έπων) HUSAM (Ον.) του NASER.

  Δυνάμει της 38/01-07-2019 (MRN:19GRYK13020000027-3 
καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Τελω-
νείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα» επιβλήθηκε σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του άρθρου 142 παρ.1 και του άρθρου 137 Α 
παράγραφος 1 περίπτωση γ. υποπερίπτωση γγ. σε βά-
ρος του NEJADI (επων) HUSAM (Ον.) του NASER και της 
LAYLA, γεν στις 24-02-1996 στο Ιράκ κάτοχος της υπ’ 
αριθμ. Αδείας Διαμονής Ρ00692426, κάτοικος Ελλάδας 
και νυν αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού δύο χιλιά-
δων ευρώ (2.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για κατοχή και 
κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος VOLKSWAGEN LT28, 
με αριθμό κυκλοφορίας Ρ7751ΒΤ Βουλγαρικών Αρχών, 
με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ2DZXH024069 και κυβισμό 
2461 κ.ε από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Ο 
καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά 
της παρούσας στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρθρο 137Γ 
παράγραφος 1 του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των 
δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή 
των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλε-
πόμενων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί 
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την 
οποία η καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων 
κατέστη οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυ-
ριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του 
επιβληθέντος προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως 
στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα 
πρόστιμα, αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων 
μέσων και δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου.

  Ο Προϊστάμενος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 737 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 

των οργανικών μονάδων του Ελληνικού Δημο-

σιονομικού Συμβουλίου για το Β’ εξάμηνο του 

έτους 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του ν. 1558/1985 «Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α’), όπως 
ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ176/Α’), όπως ισχύει.

4. Τις υπ’ αριθμ. 2/67/265/0004/30.10.2015 (ΦΕΚ 799/
ΥΟΔΔ/09.11.2015) και 2/68046/0004/25.09.2017 απο-
φάσεις διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Ελληνικού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α’), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 238/124/13.06.2016 απόφαση (ΦΕΚ 
4088/Β’/20.12.2016) «Κανονισμού Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και 
την υπ’ αριθμ. 444/22.05.2017 απόφαση (ΦΕΚ 3651/ 
Β’/17.10.2017) «Τροποποίηση του Κανονισμού Οικονο-
μικής Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμ-
βουλίου», όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 11/2 απόφαση (ΦΕΚ 3864/Β’/ 
03.11.2017) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου», όπως ισχύει.

8. Το ΦΕΚ 3905/Β706.11.2017 «Χορήγηση εξουσιοδο-
τήσεων από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. προς τον Πρόεδρό του, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης 
του Ε.Δ.Σ.».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

10. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 «Κα-
τάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 2019».

11. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 2/89421/ΔΠΓΚ/05.12.2018 
«Σχέδιο συνοπτικού Προϋπολογισμού του Ελληνικού Δη-
μοσιονομικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019»

12. Τον ν.4584/2018 «Κύρωση του κρατικού προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ 213/Α’/ 
19.12.2018)

13. Την υπ’ αριθμ. α/α 12/17.12.2018 συνεδρίαση του 
Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. (αρ. πρωτ. εισήγησης 1328/10.12.2018), 
θέμα 2ο, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 
έτους 2019 της Αρχής (ΑΔΑ: ΨΚΨΙ465ΔΨ9-Μ25) και το 
γεγονός ότι η απαιτούμενη πίστωση ύψους είκοσι πέντε 
χιλιάδων Ευρώ (25.000,00€), που προκαλείται από την 
ανωτέρω δαπάνη, είναι εντός της εγκεκριμένης πίστω-
σης (Κ.Α.Ε. 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία») 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ελλη-
νικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

14. Την υπ’ αριθμ. 1386/19.12.2018, Α/Α 1, απόφαση 
περί «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ελληνικού Δημο-
σιονομικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2019 για 
μισθοδοσία, υπερωριακή απασχόληση και αποδόσεις 
ασφαλιστικών κρατήσεων» (ΑΔΑ: ΩΜ1Π465ΔΨ9-ΔΚΗ).

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσι-
ονομικού Συμβουλίου και ειδικότερα το γεγονός ότι, η 

φύση των εργασιών των Τμημάτων και Γραφείων καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη απασχόλησης, πέραν των ωρών 
κανονικής εργασίας, των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η 
Υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Για τους ανωτέρω λό-
γους και για:

α) Την έγκαιρη σύνταξη αναφορών σε μηνιαία και τριμη-
νιαία βάση σχετικών με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται στο Ε.Δ.Σ. από 
το Υπουργείο Οικονομικών (δελτία εκτέλεσης κρατικού 
προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνη-
σης, εγγυητική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου και κατα-
πτώσεις εγγυήσεων, δελτία δημοσίου χρέους κ.λ.π.).

β) Την έγκαιρη αξιολόγηση των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, του προσχεδίου 
και του σχεδίου Προϋπολογισμού.

γ) Την άμεση σύγκριση των ανωτέρω προβλέψεων με 
τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και άλλων ανεξάρτητων φορέων, καθώς και την 
αξιολόγηση των μεθοδολογιών και των υποθέσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση των προβλέψεων 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

δ) Την έγκαιρη παροχή συστάσεων για τη διόρθωση 
τυχόν σημαντικών στατιστικών μεροληψιών.

ε) Τη δημιουργία βάσεως στατιστικών δεδομένων για 
την ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομι-
κών μεγεθών.

στ) Την έγκαιρη αποδελτίωση δελτίων και επίσημων 
δημοσιευμάτων σχετικά με τις δημοσιονομικές και μα-
κροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές.

ζ) Την παρακολούθηση on-line σεμιναρίων από διε-
θνείς φορείς και οργανισμούς, όταν αυτά πραγματοποι-
ούνται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου εργασίας,

η) Την επικοινωνία και παρακολούθηση διασκέψεων 
on-line με τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Δημοσιονομικών Θεσμών, όταν αυτό απαιτείται να πραγ-
ματοποιείται εκτός ωραρίου.

θ) Την προετοιμασία και έγκαιρη δημοσίευση της εξα-
μηνιαίας έκθεσης.

ι) Την παρακολούθηση της ελληνικής δημοσιονομι-
κής πολιτικής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου: 
Διαδικασία Μακροοικονομικών ανισορροπιών, Εκθέσεις 
αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης εποπτείας.

ια) Την εκπόνηση αυτοτελών μελετών και σημειώσεων 
τεκμηρίωσης συναφών με την άσκηση Δημοσιονομικής 
και Μακροοικονομικής πολιτικής.

ιβ) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο Γρα-
φείο του Προέδρου του Ελληνικού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου κατά τις απογευματινές ώρες.

ιγ) Τη διεκπεραίωση των επειγουσών εκκρεμοτήτων 
διοικητικής φύσεως.

ιδ) Την άμεση ολοκλήρωση των πολυσέλιδων πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Ε.Δ.Σ. εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος.

ιε) Την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών πρόσθετων εργασιών ανα-
φορικά με την έκδοση του ετήσιου προϋπολογισμού, του 
απολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών οικονο-
μικών καταστάσεων.
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ιστ) Την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών λοιπών έκτακτων ερ-
γασιών, όπως οι μεταβολές των μισθολογικών κλιμακίων 
και η εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ιζ) Την ολοκλήρωση των ετήσιων εργασιών σχετικά με 
τον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και

ιη) Την ολοκλήρωση έκτακτων εργασιών όπως η πα-
ροχή οικονομικών στοιχείων ή στοιχείων σχετικών με 
το προσωπικό σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, απο-
φασίζουμε:

Για το Β’ εξάμηνο του έτους 2019, υπερωριακή απα-
σχόληση μέχρι έντεκα (11) υπαλλήλων, με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μόνιμου 
προσωπικού των οργανικών μονάδων του Ελληνικού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα παρέχουν 
υπερωριακή εργασία τις απογευματινές ώρες, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
έως την ώρα 22:00 κατά ανώτερο όριο τις εκατόν είκοσι 
ώρες (120) για το Β’ εξάμηνο του 2019 και ανά υπάλληλο.

Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης 
συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο βρίσκο-
νται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το 
αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες απασχόλησης συνολικά.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση της 
υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι Προϊστάμενοι 
των υπαλλήλων, που παρέχουν υπερωριακή απασχόλη-
ση κατά τις απογευματινές ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΛΙΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 59267/16366  (3)
    Έγκριση της 248/2019 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνος, περί σύ-

στασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδι-

ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε 

συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α’/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α’/2016) «Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης 
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειες 
τους, νόμιμες».

9) Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρ-
μογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α’/27.05.2016) - Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετά-
κλητων δικαστικών αποφάσεων.

10) Την υπ’ αριθμ. 598/2019 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με 
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Αθανασίου Δάρρα 
του Αναστασίου και αναγνωρίζει ότι ο ενάγων συνδέε-
ται με το εναγόμενο Δήμο. με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απα-
σχόλησής του.

11) Την από 155/2019 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής του Δήμου Ελευσίνος, σύμφωνα με την οποία 
παραιτήθηκε ο Δήμος Ελευσίνος, από την άσκηση ενδί-
κων μέσων και έτσι έχει καταστεί η υπ’ αριθμ. 598/2019 
απόφαση τελεσίδικη και αμετάκλητη.

12) Το υπ’ αριθμ. 5517/13.05.2019 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων μέ-
σων) από το οποίο προκύπτει ότι κατά της υπ’ αριθμ. 
598/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών δεν έχουν ασκηθεί τακτικά ένδικα μέσα (τακτικά 
ή έκτακτα) από οποιοδήποτε.

13) Την 248/03.06.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ελευσίνος, περί σύστασης μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο 
σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

14) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
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οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο-
χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 248/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνος, περί σύστασης μίας 
(1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω 
Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφα-
σης.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ελευσίνος. 

Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιον-
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 4.200,00 ευρώ, στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Ελευσίνος, οικονομικού έτους 2019 σε βάρος των ΚΑ 
20.6021,0001, 20.6052.0003. Ανάλογη δε δαπάνη ύψους 
8.400,00 ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ 
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 4841 (4)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-

ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 

αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτι-

κής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρι-

κάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β΄ Εξάμη-

νο του 2019. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.06.2010) όπως 
ισχύει.

2. Την με αρ. 15840/156612/04.10.2018 Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β΄/26.10.2018) σχετικά με την 
«Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής 
τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 

222/τ.Α΄/27.12.2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας”» όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/ 
19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπ. Αυτοδιοίκησης. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)» κ.λπ. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’/15.3.2010) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας», άρθρο 9 παρ.1. 

5. Τη με αριθμ. 5610/236213/29.10.2018 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί τοποθέτησης υπαλλή-
λων στις οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότη-
τας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις…» (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015). 

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/ 2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας …» 
(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2014). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’). 

9. Την αριθμ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (ΦΕΚ 
17/τ.Β’/12.01.2007). 

10. Την αριθμ. 2042/18063/15.02.2019 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας (ΑΔΑ:62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6), που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 694/τ.Β’/01.03.2019 «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

11. Την αρ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/Β’/2016) κοινή 
υπουργική απόφαση Εσωτερικών, Οικονομίας Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, Αγρ/κής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ ) του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) Περιφερειών και στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφε-
ρειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ. 

12. Την αρ. 8585/10.10.2016 (ΦΕΚ 3322/Β΄/17.10.2016) 
υπουργική απόφαση Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπο-
μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

13. Το με αρ. 13/15.11.2018 απόσπασμα πρακτικού του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ΑΔΑ: ΩΑΙ47ΛΡ-
ΙΦΞ, με θέμα 1ο : «Εισηγητική έκθεση επί της συντάξεως 
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Πε-
ριφέρειας, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικο-
νομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.». 

14. Την αριθμ. 1392/2019 (πρακτικό 20/11.06.2019) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπε-
ρωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας της Π.Ε Τρικάλων για το Β΄ εξάμηνο 2019» 
(ΑΔΑ: ΩΒΛΛ7ΛΡ-ΤΡΒ). 
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15. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, για το Β΄ εξάμηνο 2019, για επτά (7) υπαλλήλους της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Τρικάλων, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και τρεις (3) 
υπαλλήλους κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο ως εξής: 

- για την ασφαλή διακίνηση και έλεγχο προϊόντων, τη 
διενέργεια ελέγχων, την εφαρμογή προγραμμάτων γε-
ωργίας, κτηνοτροφίας, εκμηχάνισης - εξηλεκτρισμού, 
τον φυτοϋγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο καθώς και τη 
συλλογή στοιχείων. 

16. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματι-
νή εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο, 
προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Πε-
ριφερειακή Ενότητα Τρικάλων στους ΚΑΕ 0511 ΚΑΙ 0512, 
αποφασίζουμε: 

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, για το Β΄ εξάμηνο του 2019 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού 
ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, για υπαλλήλους της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Τρικάλων, προκει-
μένου για την ασφαλή διακίνηση και έλεγχο προϊόντων, 
τη διενέργεια ελέγχων, την εφαρμογή προγραμμάτων 
γεωργίας, κτηνοτροφίας, εκμηχάνισης- εξηλεκτρισμού, 
τον φυτοϋγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο καθώς και τη 
συλλογή στοιχείων. 

Ορίζουμε ότι: 
α) ο αριθμός του προσωπικού της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που 
δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά 
επτά (7) υπάλληλοι για απογευματινή απασχόληση και 
τρεις (3) υπάλληλοι για νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων ημερών απασχόληση. 

β) οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά οκτακό-
σιες σαράντα (840) ώρες για το Β΄ εξάμηνο 2019, 

γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών είναι κατ’ ανώτερο όριο 
ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο 
και συνολικά διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες για το 
Β ΄εξάμηνο 2019. 

Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπε-
ρωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ανά εξάμηνο, 
η κατηγορία και το Μισθολογικό Κλιμάκιο τους, καθώς 
και οι ώρες απασχόλησής τους. 

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο. 

1. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 4.000,00 ευρώ, θα βαρύνει εγγεγραμμένη πί-
στωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε Τρικάλων, Ειδ. Φορέα 
073 και ΚΑΕ 0511 με εγγεγραμμένη πίστωση 95.000,00 €. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 1.000,00 Ευρώ, θα βαρύνει εγγεγραμμένη πί-
στωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε Τρικάλων, Ειδ. Φορέα 
073 και ΚΑΕ 0512 με εγγεγραμμένη πίστωση 45.000,00 €. 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Τρίκαλα, 1 Ιουλίου 2019

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 858 (5)
Μετατροπή προσωποπαγών θέσεων αναπληρω-

τών και επίκουρων καθηγητών του Γενικού Τμή-

ματος ΕΚΠΑ σε οργανικές.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(συν. 30-5-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3αα του άρθρου 9 του ν. 4589/ 

2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (13 Α΄).

2. Την υπ΄αριθμ. 4065/18-2-2019 Πρυτανική Πράξη 
(ΦΕΚ 877/14-3-2019 τ.Β΄) με την οποία διαπιστώθηκε, 
μεταξύ άλλων, η αυτοδίκαιη μεταφορά μελών ΔΕΠ του 
καταργηθέντος με το άρθρο 7 του ν. 4589/2019 ΤΕΙ Στε-
ρεάς Ελλάδας στο ΕΚΠΑ από 29-1-2019 και η ένταξη του 
προσωπικού αυτού στο ιδρυθέν δυνάμει του άρθρου 15 
του ν. 4589/2019 Γενικό Τμήμα.

3. Τις σχετικές αιτήσεις δώδεκα (12) αναπληρωτών κα-
θηγητών και δεκατριών (13) επίκουρων καθηγητών του 
Γενικού Τμήματος καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού 
μητρώου των ενδιαφερομένων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων που κα-
τέχουν οι παρακάτω καθηγητές του Γενικού Τμήμα-
τος ΕΚΠΑ σε οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας από 
29-1-2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4589/2019 
ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. Κούβακας Νικόλαος του Δημητρίου
2. Κουτσουμπής Ιωάννης του Μάριου
3. Λούπης Μιχαήλ του Ιωάννη
4. Μαγκούτας Αναστάσιος του Ιωάννη
5. Μαυρομμάτης Σταμάτης του Ανδρέα
6. Παπάζογλου Παναγιώτης του Μηνά
7. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντία του Αποστόλου
8. Σαράκης Λάμπρος του Ευαγγέλου
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9. Σφακιανάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
10. Τρακάδας Παναγιώτης του Θεόφιλου
11. Τσιτσάκης Χρήστος του Αθανασίου

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. Δεπούντης Σπυρίδων του Χαραλάμπους
2. Κατέβας Νικόλαος του Ιωάννη
3. Κριμπένης Αγαθοκλής του Αναστασίου
4. Μακρυγιαννάκης Γεώργιος του Πέτρου
5. Μαρκολέφας Στυλιανός του Ιωάννη
6. Οικονομάκος Χριστόφορος του Ελευθερίου
7. Παπαναστασίου Χρήστος του Αναστασίου
8. Παναγιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
9. Σκαρπέτης Μιχαήλ του Γεωργίου
10. Τζιεράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 

Kυβερνήσεως .

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2019

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 6638 (6)
Τροποποίηση της 16.775/28.11.2017 [ΑΔΑ: Ψ6Χ-

8469Β7Γ-ΟΘ4] απόφασης περί θεμάτων λειτουρ-

γίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμο-

γή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017), ως προς 

την ονομασία της Σχολής και άρθρων αυτής. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
[1] Το ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/27.07.1973) περί 

ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, το 
π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α’/27.09.1973) περί καθορι-
σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/23.10.1974 
τ.Α’) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 
87/ 1973 (ΦΕΚ 159/27.07.1973, τ. Α’) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επε-
κτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ, το 
ν.259/1976 (ΦΕΚ 25/07.02.1976 τ.Α’) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και 
Κρήτης κειμένων διατάξεων, το π.δ. 103/1983 (ΦΕΚ 48/ 
15.04.1983, τ.Α’) περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, 
πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα 
και Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λει-
τουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.ά...., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών 
μονάδων αυτού.

[2] Το π.δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
το ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/22.07.1977) περί ιδρύσε-
ως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ.103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α’) περί μετονομα-
σίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς (άρθρο 
2, άρθρο 11). Το π.δ. 361/1983 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/22.09.1983) 
περί οργάνωσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, όπως ισχύει.

[3] Το υπ’αριθμ. π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονο-
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. π.δ.128/2013 (ΦΕΚ 
195/τ.Α’/17.09.2013).

[4] Την υπ’αριθμ. 10.954/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/ 
τ.Β’/12.08.2013) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης περί κατάργησης των Τμημάτων 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρή-
της και τη συγκρότηση της Σχολής Επιστημών Υγείας με 
μόνο τη Τμήμα Ιατρικής.

[5] Την υπ’αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση του Πρύτα-
νη (ΦΕΚ 291/τ.Β’/10.02.2014) περί θεμάτων λειτουργίας 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και την υπ’ αριθμ. Γενικού Πρωτο-
κόλλου 16.775/28.11.2017 (ΦΕΚ 4472/τ.Β’/19.12.2017) 
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που 
ακολούθησε περί θεμάτων λειτουργίας της Μονοτμημα-
τικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρή-
της σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017).

[6] Την υπ’αριθμ. 57356/Ζ1/12.04.2018 (ΦΕΚ 1413/ 
τ.Β’/25.04.2018) υπουργική απόφαση περί μετονομα-
σίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή.

[7] Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 
04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί-
δευσης -Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», 
άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», άρθρο 10 «Ίδρυ-
ση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα», ιδίως 
το άρθρο 18 «Κοσμητεία» παράγραφος 2, το άρθρο 
84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφ. Α’ έως Ε’», 
παράγραφος 5, και το άρθρο 88 «Καταργούμενες δια-
τάξεις», όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/02.03.2018), το ν. 4559/ 2018 
(ΦΕΚ 142/τ.Α’/03.08.2018), το ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/ 
τ.Α’/29.01.2019) και με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/ 
07.05.2019).

[8] Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», Οργανισμός και Εσωτερικός 
Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[9] Την υπ’αριθμ. 06/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου 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 Πανεπι-
στημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη 
θητεία από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και την 
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υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/23.02.2016 δι-
απιστωτική πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και Γενικό 
Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης 1960/23.02.2016, 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Αθ. Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού 
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[10] Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ112 τ.Α’/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων 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. ΥΠΟΙΚ Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση, και την αριθμ. 
πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/02.06.2014 [ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ] 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

[11] Την υπ’ αριθμ. 9201/03.07.2018 [ΑΔΑ: 6ΒΙΨ4-
69Β7Γ-Π05] διαπιστωτική πράξη εκλογής των πέντε 
(5) μελών της Κοσμητείας της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, την υπ’αριθμ. 11.919/11.09.2018 
[ΑΔΑ:728Μ469Β7Γ-ΛΥ5] απόφαση συγκρότησης της 
Κοσμητείας της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και την υπ’αριθμ. 11.918/ 
11.09.2018 [ΑΔΑ: Ψ0ΥΗ469Β7Γ-55Β] απόφαση συγκρό-
τησης της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

[12] Την υπ’αριθμ. 16/17.01.2019 επιστολή του Κο-
σμήτορα της Ιατρικής Σχολής για την τροποποίηση της 
υπ’αριθμ. 16.775/28.11.2017 (ΦΕΚ 4472/τ.Β’/19.12.2017) 
απόφασης περί λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχο-
λής Επιστημών Υγείας κατ’ άρθρο 18 παράγραφος 2 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017).

[13] Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/ τ.Α’/22.4.2005).

[14] Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 16.775/ 
28.11.2017 [ΑΔΑ: Ψ6Χ8469Β7Γ-ΟΘ4] απόφασης περί 
θεμάτων λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμο-
γή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4485/ 2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017), όπως τούτη δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4472/τ.Β’/19.12.17, ως ακολούθως:

Α. Ως προς τον τίτλο της απόφασης, όσον αφορά στην 
νέα ονομασία της Σχολής, ως εξής:

Από Μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης σε Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, σε συνέχεια της αριθμ. 57356/Ζ1/12.04.2018 
(ΦΕΚ 1413/τ.Β’/25.04.2018) υπουργικής απόφασης για 
τη μετονομασία της Σχολής. Ειδικότερα αναγραφή του 
τίτλου της απόφασης, ως εξής: «Απόφαση περί θεμάτων 
λειτουργίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017)».

Β. Ως προς το άρθρο 1 της απόφασης σχετικά με τη 
διάρκεια της θητείας των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας 
πλην του Κοσμήτορα, διορθώνεται ως προς την παρά-
γραφο 1 και 2, και προστίθεται παράγραφος, ως εξής:

Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ισχύ-
ουν τα εξής:

«Άρθρο 1
Διάρκεια θητείας των πέντε (5) μελών 
της Κοσμητείας πλην του Κοσμήτορα.

1. Η θητεία των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας, πλην 
του Κοσμήτορα, είναι τριετής και διαρκεί τρία (3) ακα-
δημαϊκά έτη.

2. Τα ως άνω πέντε (5) μέλη της Κοσμητείας μπορούν 
να εκλεγούν για δυο (2) συνεχόμενες θητείες. Δεν μπο-
ρούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δυο (2) έτη από 
τη λήξη της δεύτερης θητείας τους.

3. Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση 
της παρούσης μελών της Κοσμητείας της Ιατρικής Σχο-
λής παρατείνεται για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, 
2019-2020 και 2020-2021».

Γ. Ως προς το άρθρο 2 της απόφασης σχετικά με τη 
διαδικασία εκλογής των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας, 
διορθώνεται ως προς την παράγραφο 1, εδάφιο α), ως 
εξής:

«Άρθρο 2
Διαδικασία εκλογής των πέντε (5) 
μελών της Κοσμητείας

1. Τα πέντε μέλη της Κοσμητείας που έχουν την ιδιότη-
τα του μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) εκλέγονται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ της 
Σχολής και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των λοιπών 
κατηγοριών του προσωπικού και προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών φοιτητών, μετά από σχετική προκήρυξη 
των εκλογών από τον Κοσμήτορα της Σχολής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 16.775/28.11.2017 
[ΑΔΑ: Ψ6X8469Β7Γ-ΟΘ4] απόφαση, όπως τούτη δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 4472/τ.Β’/19.12.2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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*02029761907190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 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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