
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της ΙΕ/14393/2731/50097/4.7.2006 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα της εταιρείας «MEDNET INTERNATIONAL 
LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθη-
κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) και ισχύει.

2 Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

3 Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζου-
μέρκων.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./81/
8413/14.6.2018 (ΦΕΚ 2402/Β΄/2018) απόφασης 
της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα «Κατανομή προσωπικού έτους 2018».

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/
4101/22.05.2018 απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρ-
μογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου 
Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρ-
καδίας» (Β’ 1936) όπως ισχύει.

6 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 347/25.5.2018 από-
φασης Δημάρχου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2371/
Β΄/21.6.2018).

7 Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 346/25.5.2018 από-
φασης Δημάρχου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2371/
Β΄/21.6.2018).

8 Ίδρυση Μονάδας Καρδιοχειρουργικής Αναισθη-
σίας στην Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

9 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το β΄εξάμηνο του 
έτους 2018 στον Β΄ Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πύργου Ηλείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 103256/2.10.2018 (1)
  Ανάκληση της ΙΕ/14393/2731/50097/4.7.2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι-

κονομικών που αφορά στην εγκατάσταση γρα-

φείου στην Ελλάδα της εταιρείας «MEDNET 

INTERNATIONAL LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 

συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα-

στάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και 

ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως 

εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» 
και ιδίως το άρθρο 1 παρ.2, αυτού, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-04-2005).

3. Το π.δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α΄/13-12-2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

5. Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37/Α΄/28-02-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Την υπ' αριθμ. 76068/7006/22-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3682/
Β΄/31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς 
και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων 
στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκα-
ταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών 
εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις 
του νόμου».

7. Την υπ' αριθμ. ΙΕ/14393/2731/50097/4-7-2006 
(Φ.Ε.Κ. ΤΑΠΣ 171/01-08-2006, Β' 606/15-04-2011 και Β' 
4280/30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί-
ας και Οικονομικών όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθη-
κε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«MEDNET INTERNATIONAL LIMITED» με έδρα στην Κύ-
προ, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει.

8. Την από 02-04-2018 (αρ. πρωτ. 37052/908) αίτηση 
της εταιρείας, για ανάκληση της αμέσως ανωτέρω από-
φασης.

9. Το γεγονός ότι, η εταιρεία υπέβαλε ως όφειλε τις 
Δηλώσεις Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας του γραφείου 
της για τα έτη 2006 έως 2017, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ' αρ. ΙΕ/14393/2731/50097/4.7.2006 

(Φ.Ε.Κ. ΤΑΠΣ 171/01-08-2006, Β' 606/15-04-2011 και Β' 
4280/30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Οικονο-
μίας και Οικονομικών όπως ισχύει, που αφορά στην 
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας 
«MEDNET INTERNATIONAL LIMITED» με έδρα στην Κύ-
προ, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει.

2. Η εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης υπα-
γωγής, να υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή 
στις προβλεπόμενες Υπηρεσίες, τη Δήλωση Ετήσιων 
Στοιχείων Λειτουργίας του γραφείου της, για το έτος 
2018 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά. Η μη υποβολή των ανωτέρω επιφέρει την 
κύρωση επιβολής προστίμου σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην υπ’ αριθμ. 76068/7006/22-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 
3682/31.12.2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.473/40/709276/Σ.2456 (2)
    Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄ 26).
2. Τη με αρ. πρωτ.: 247372 απόφαση του Πρωθυπουρ-

γού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ει-
δικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΥΟΟΔ 
469).

3. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560/2016 «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 2983).

4. Τη Φ. 470/76/146056/Σ.6865/08 Ιουν 18/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αριθμ. πρακτικού 
38/24.07.2018).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 
στον Μ.Υ. Μαρρέ Παναγιώτη του Χρήστου (ΑΜ: 23193), 
με βαθμό Γ΄ και κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρονικής, της 
δυνάμεως του 306 ΕΒΤ, διότι προέβη στη συντήρηση - 
επισκευή των κρυπτοσυσκευών SECLINE MED, από την 
01 Απρ 2016 που του ανατέθηκε η προσπάθεια επισκευής 
των παραπάνω κρυπτοσυσκευών χωρίς να έχει εκπαι-
δευτεί σε αυτό, ανατρέχοντας στην τεχνική βιβλιογραφία 
επισκευής 4ου - 5ου κλιμακίου, συνθέτοντας και θέτοντας 
σε λειτουργία την υποδομή αρχικού ελέγχου επισκευής 
και ποιοτικού ελέγχου των υπόψη κρυπτοσυσκευών, 
προβαίνοντας στην κατασκευή ιδιοσυσκευών για την 
πιο αποτελεσματική και ταχύτερη ολοκλήρωση των επι-
σκευών πετυχαίνοντας την επισκευή ογδόντα τριών (83) 
από αυτές, με αποτέλεσμα να εξασφαλισθεί οικονομικό 
όφελος για την Υπηρεσία ύψους 238.000€ περίπου.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του 
ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφω-
να με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συ-
νέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες - Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου  2018

H Ειδική Γραμματέας 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

Ι

Αριθμ. 54364 οικ. Φ. 109.1 (3)
    Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζου-

μέρκων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 «Αναδι-

οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση 
της αποστολής του και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη» (Α' 73).
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β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 
όπως ισχύει.

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α' 98).

δ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α' 167).

ε. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α' 159).

στ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

ζ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

η. Της υπ’ αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/1/2018/50-γ΄/13.07.2018 
εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ιδρύεται Πυρο-
σβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Βόρεια Τζουμέρκα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και το οποίο υπάγε-
ται διοικητικά και επιχειρησιακά στον 1ο Πυροσβεστικό 
Σταθμό Ιωαννίνων.

2. Οι θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στο Πυρο-
σβεστικό Κλιμάκιο καλύπτονται εκ της υπάρχουσας 
οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και 
η στελέχωση του γίνεται από την υπηρετούσα δύναμη.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Προστασίας Αναπληρωτής Υπουργός
του Πολίτη Οικονομικών

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./133/31884 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./81/

8413/14.6.2018 (ΦΕΚ 2402/Β΄/2018) απόφασης 

της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 

θέμα «Κατανομή προσωπικού έτους 2018».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ-

θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15.3.2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. To π.δ. 123/04.11.2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/
Α΄/29.8.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/
Α΄/27.02.2016), όπως ισχύει.

5. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./81/8413/14.6.2018 από-
φαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα «Κατανομή προσωπικού έτους 2018».

6. Το υπ΄ αριθμ. Δ9/Α/20658/10577/7.9.2018 έγγραφο 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./81/
8413/14.6.2018 (ΦΕΚ 2402/Β΄/2018) απόφασης της 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το μέρος 
της παρ. Β. όπου κατανέμονται δύο (2) άτομα στην Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αντί του:

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ερωτόκριτου

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

245/Γ΄/26.3.2010

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
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ισχύει το:

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ερωτόκριτου

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

245/Γ΄/26.3.2010

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,1 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργός 

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57188/8305 (5)
    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/

4101/22.05.2018 απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολο-

γίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δή-

μου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας 

Αρκαδίας» (Β' 1936) όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4513/2018 «Ενερ-

γειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α' 9).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α' 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α' 181).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101/22.05.2018 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού 
Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους 

καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας.» (Β' 1936) όπως ισχύει.

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (ΦΕΚ 832/Β΄/09.04.2013).

11. Την αριθμ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)
Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευ-
τών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β 
1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποί-
ηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων του 
«Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 103/Β΄/31.01.2012) 
και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(ΦΕΚ 104/Β΄/31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν» (Β' 2773).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/
4101/22.05.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή Περιβαλ-
λοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Αρκαδίας.» όπως ισχύει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής 

απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 2 
Σύσταση ειδικού λογαριασμού

Με σκοπό τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τη δια-
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, 
συστήνεται ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης 
λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με διαχειριστή τον 
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ 
Α.Ε), στον οποίον μεταφέρεται το ποσό από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.».

Άρθρο 2
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 

5 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οριστικοποιεί 
τα ποσά, τα οποία αποστέλλονται στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.».

Άρθρο 3
Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 της τροποποιούμενης 

κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται από τη ΔΑΠΕΕΠ 

Α.Ε., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέ-
ρωση της από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στους Προμηθευτές που 
εκπροσωπούν τους δικαιούχους της ενίσχυσης.».
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Άρθρο 4
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 

της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να 
ενημερώνουν το ΥΠΕΝ, τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης των πο-
σών στους δικαιούχους, να αποστέλλουν, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα κάθε έτους σε όλους τους παραπάνω φορείς κα-
τάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους 
τελικούς καταναλωτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους και να αποστέλλουν, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, σε όλους τους παραπάνω φορείς εντός του μη-
νός Απριλίου κάθε έτους τον τελικό κατάλογο με τα ποσά 
που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες κα-
ταναλώσεις του προηγούμενου έτους.».

Άρθρο 5
Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 της τροποποιούμενης 

κ.υ.α αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του έτους, στο ΥΠΕΝ και στη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές κατά 
την διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και εντός του 
μηνός Απριλίου κάθε έτους τα τελικά ποσά που πιστώ-
θηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις 
του προηγούμενου έτους.».

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 617 (6)
    Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 347/25.5.2018 από-

φασης Δημάρχου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2371/

Β΄/21.6.2018).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 

143/Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α΄), όπως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016, εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β΄ του ν. 4354/2015».

5. Τη με αριθμ. 2/1757/0026/17 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 17/Β΄/12.1.2017) περί καθορισμού δικαιολογητι-
κών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40652/36203/12.09.2012 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης  
λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών  κα-
θαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, υδρεύσεως και αρ-
δεύσεως, τεχνικών έργων, πρασίνου και νεκροταφείου 
του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2705/Β΄/05.10.2012).

7. Την υπ΄ αριθμ. 347/25.5.2018 απόφαση Δημάρχου 
σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
για το προσωπικό του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 
2018.

8. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17772/6.9.2018, έγγραφο της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου 
αναφορικά με τον προγραμματισμό νυχτερινής προς 
συμπλήρωση εργασίας, για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Β 
΄εξάμηνο του έτους 2018.

9. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οι-
κονομικού έτους 2018, έχει προβλεφθεί πίστωση ικανή 
να καλύψει την δαπάνη της κατωτέρω υπερωριακής 
απασχόλησης.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, την καθιέρωση νυχτερινής προς συμπλή-

ρωση εργασίας για το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου μας, 
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018, ως εξής:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6 480

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ

2 480

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18 480

Η δαπάνη για την ανωτέρω απασχόληση θα βαρύνει 
τους Κ.Α.: 20.6011.0001 με ποσό 11.808,72 € και Κ.Α. 
20.6051.0005 με ποσό 3.313,53 € του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεταμόρφωση, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 637 (7)

    Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 346/25.5.2018 από-

φασης Δημάρχου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2371/

Β΄/21.6.2018).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 

143/Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α΄), όπως ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016, εγκύ-

κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β΄ του ν. 4354/2015».

5. Τη με αριθμ. 2/1757/0026/17 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 17/Β΄/12.1.2017) περί καθορισμού δικαιολογητι-
κών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

6. Την υπ΄αριθμ. 346/25.5.2018 απόφαση Δημάρχου 
σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
για το προσωπικό του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 
2018.

7. Την υπ΄αριθμ. 58/7.2.2018 απόφαση Δημάρχου, 
σχετικά με τον ορισμό πρακτικογράφου,για την γραμ-
ματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Μεταμόρφωσης.

8. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οι-
κονομικού έτους 2018, έχει προβλεφθεί πίστωση ικανή 
να καλύψει την δαπάνη της κατωτέρω υπερωριακής 
απασχόλησης.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, την υπερωριακή απογευματινή απασχό-

ληση, για εκτέλεση πρόσθετης εργασίας για την τήρηση 
πρακτικών και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτρο-
πής Ποιότητας ζωής σε υπάλληλο του Δήμου, για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2018 ως εξής:

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120

Η δαπάνη για την ανωτέρω απασχόληση θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 10.6012.0003 με ποσό 470,40 € του προϋπολο-
γισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεταμόρφωση, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Αριθμ. 19592/18/ΓΠ (8)
    Ίδρυση Μονάδας Καρδιοχειρουργικής Αναισθη-

σίας στην Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήμα-

τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ. 2 του ν. 4559/2018 

(ΦΕΚ 142/Α΄/03.8.2018) με το οποίο προστίθεται άρ-
θρο 28Α στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
Α΄/04.8.2017).

2. Το π.δ. 428/2.10.1993 (ΦΕΚ 181/Α΄/6.10.1993) με το 
οποίο ιδρύθηκε η Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Την αριθμ. Α1α/9946δις/98/19.10.1999 (ΦΕΚ 2126/
Β΄/8.12.1999) με το οποίο εγκαταστάθηκε η Αναισθησι-
ολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας.

4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (αριθμ.: 2η/20-9-2018) και της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 204/28.09.2018).

5. Την αρ. πρωτ. 19102/18/ΓΠ/25-09-2018 εισήγηση 
του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α΄142) της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται Μονάδα στην Αναισθησιολογική Κλινική του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Μονάδα 
Καρδιοχειρουργικής Αναισθησίας».

Άρθρο 2 
Αποστολή

Στην Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας λειτουργεί Μονάδα Καρδιοχειρουργικής Αναι-
σθησίας η οποία καλύπτει τις διδακτικές, ερευνητικές και 
κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. Η Μονάδα 
έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκπαίδευση 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εξειδι-
κευμένων ιατρών καθώς και την παροχή τριτοβάθμιων 
υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Μο-
νάδα θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας της Αναισθησιολογίας και 
συγκεκριμένα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση ασθε-
νών με καρδιοχειρουργικές και καρδιακές παθήσεις.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή      
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Αναι-
σθησιολογία.
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γ) Την ειδίκευση ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών 
των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επι-
μόρφωση αυτών.

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων 
τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της   
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα 
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,       
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών    
πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς  πόρους  
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκ-
παίδευση στον τομέα της Αναισθησιολογίας με εξειδί-
κευση στις καρδιοχειρουργικές και καρδιακές παθήσεις.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας Καρδιοχειρουργικής Αναι-
σθησίας απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Αναισθησιολογικής Κλινικής του 
οικείου Τμήματος καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστη-
μονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που 
τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Η Μονάδα διευθύνεται από το Διευθυντή της Αναι-
σθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής που είναι 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί 
στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή) στην 
οποία υπάγεται η κλινική και ανήκει κατά προτεραιότητα 
στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθη-
γητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του ν. 3149/2003, με-
ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθ-
μης λειτουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του διδα-
κτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού 
έργου της Μονάδας, ο καθορισμός και η εφαρμογή της 
γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, ο 
ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογο-
δοτεί δε στη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Εγκαθίσταται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Αναι-
σθησιολογικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής της 
Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Λάρισας, η Μονάδα Καρδιοχειρουργικής 
Αναισθησίας της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας. 

2. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην παραπάνω Μο-
νάδα υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νο-
σοκομείου.

Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Καρδιοχει-
ρουργικής Αναισθησίας της Αναισθησιολογικής Κλινι-
κής, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής 
Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την 
ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευ-
σης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η δύναμη της Μονάδας εντάσσεται στη δύναμη της 
Αναισθησιολογικής Κλινικής η οποία δεν υπερβαίνει τις 
σαράντα πέντε (45) κλίνες.

Η Μονάδα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για 
τη λειτουργία της.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

- Βιβλίο εξοπλισμού και αναλώσιμων
- Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας/εγγράφων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή της Αναισθησιολογικής 

Κλινικής μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο σε αναλογική ή ψη-
φιακή μορφή.

Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 7.1/20.04.2018 (9)
    Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το β΄εξάμηνο του 

έτους 2018 στον Β΄ Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πύργου Ηλείας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Β’ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 

(176/τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5.01.2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/
2015 (176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), καθώς 
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015.

4. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές 
ανάγκες του Οργανισμού – την περίοδο λειτουργικής 
αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο, κατά 
την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ώρη βάση (άρθρο 
4 του Κανονισμού Αρδεύσεως).

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι 
των Ο.Ε.Β προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»),αποφασίζει ομόφωνα:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, 
εντός του δευτέρου εξαμήνου 2018, σύμφωνα με το άρ-
θρο 20 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει. Ειδικότερα, απο-
γευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της 
υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο/
εξάμηνο. Μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο/εξάμηνο υπερω-
ριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. Αφο-
ρά συνολικά, εννέα (9) υπαλλήλους και χίλιες διακόσιες 
εβδομήντα τέσσερις (1.274) ώρες συνολικά κατ' ανώτατο 
όριο, όπως περιγράφονται στους κάτωθι πίνακες.

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047692510180008*

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 22μ.μ.  εκτός 

Κυριακών και εξαιρέσιμων

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΠΕ ΓΕΩΠ. 1 1 20 1 20
ΠΕ ΔΙΟΙΚ. 1 1 100 1 50
ΠΕ ΟΙΚΟΝ. 1 1 120 1 96
ΣΥΝΟΛΟ: 3 3 240 3 166

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 22μ.μ. εκτός 

Κυριακών και εξαιρέσιμων

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΔΕ ΤΕΧΝ. 3 3 260 3 220
ΔΕ ΧΕΙΡ. 1 1 50 1 50
ΣΥΝΟΛΟ: 4 4 310 4 270

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 22μ.μ. εκτός 

Κυριακών και εξαιρέσιμων

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΔΕ ΥΔΡΟΝ. 2 2 160 2 128
ΣΥΝΟΛΟ: 2 2 160 2 128

β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης να τεθεί ο Πρόεδρος 
του Οργανισμού Αρβανιτάκης Ιωάννης και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του προϋπο-
λογισμού έτους 2018, το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ    
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