
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εφάπαξ τελών για την παροχή υπηρεσι-
ών χονδρικής FTTH.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή για το A’ Εξάμηνο του έτους 2019 για το προ-
σωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου 
και συγκροτεί  την ομάδα εργασίας του εγκεκρι-
μένου έργου: “URBAN-WASTE (Urban strategies 
for Waste Management in Tourist Cities” στα πλαί-
σια του HORIZON 2020.

3 Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

4 Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 και βάσει 
του Τεχνικού Δελτίου Δράσης «Ανάπτυξη των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινω-
νική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) για 
το Β’ εξάμηνο του 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 68955οικ/1-11-2018 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4971/7-11-2018 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   868/2006 (1)
Έγκριση εφάπαξ τελών για την παροχή υπηρεσι-
ών χονδρικής FTTH. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη :
α. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω-

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως 
τα άρθρα 3, 12 στοιχ. α’ και μγ’, 47 και 50 επ. αυτού,

β. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 825/03/7-9-2017 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ετών 2016 
και 2017 (με απολογιστικά στοιχεία 2014, 2015) για τις 
υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 
έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού» (ΦΕΚ 3575/Β΄/11-10-2017, 
3776/Β΄/27-10-2017 και ΦΕΚ 4167/Β΄/30-11-2017),

γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 800/03/21-2-2017 «Ανά-
θεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει εν-
διαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθε-
σης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, 
όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/
22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β΄/30-12-2016)»,

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 «Ορι-
σμός Εθνικής Αγοράς Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή 
θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην 
εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος κύκλος Ανά-
λυσης)» (ΦΕΚ 4505/Β΄/30-12-2016),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 792/09/22-12-2016 
«Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρό-
σβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατα-
νάλωσης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4501/Β΄/30-12-2016),

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 808/02/28-4-2017 
(ΦΕΚ 1743/Β΄/19-5-2017), «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του ν. 4070/2012 (άρθρο 7
παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό 
των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρα-
κτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling-
VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της αριθμ. ΕΕΤΤ 
792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β΄/30-12-2016)»,

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 675/09/11-12-2012 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και 
τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης 
της ΕΕΤΤ αριθμ. 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β΄/
30-8-2011)» (ΦΕΚ 3402/Β΄/20-12-2012), ως ισχύει σή-
μερα, και κωδικοποιείται με την αριθμ. ΕΕΤΤ 806/5/
6-4-2017(ΦΕΚ 1495/Β΄/3-5-2017),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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η. Την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 835/9/16-11-2017 
“Τροποποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/ 
11-12-2012 Προσφοράς Αναφοράς πλήρους και μερι-
ζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρό-
χο και υποβρόχο και τις σχετικές υπηρεσίες, ως ισχύει, 
αναφορικά με τo χονδρικό προϊόν Εικονικά Μερικά Αδε-
σμοποίητου Βρόχου (Virtual Partially Unbundled, VPU) 
σε αρχιτεκτονική FTTH (VPU/ FTTH)”,

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 818/6/13-7-2017 «Δι-
απίστωση της Συμμόρφωσης του προϊόντος VPU Light 
του ΟΤΕ με το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προ-
διαγράφεται στην απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 808/002/
27-4-2017»,

ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ 835/24/1-11-2017 
«Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής 
FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P)»,

ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 835/25/1-11-2017 
«Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρι-
κής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)»,

ιβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ αριθμ. 838/22/14-12-2017 
«Ορισμός εφάπαξ και δευτερευόντων τελών για την πα-
ροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH»,

ιγ. την δημοσιευμένη Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής 
Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης της εται-
ρείας Vodafone Panafone ΑΕ, μηνός Δεκεμβρίου 2017,

ιδ. την επιστολή της εταιρείας Vodafone Panafone ΑΕ 
με αριθμ. ΕΕΤΤ 16093/30-5-2018 με θέμα «Τιμοκαταλόγος 
Υπηρεσιών VLU/FTTH (Virtual Local Unbundling FTTH),

ιε. την επιστολή της εταιρείας Vodafone Panafone 
ΑΕ με αριθμ. ΕΕΤΤ 28047/1-10-2018 με διευκρινιστικά 
στοιχεία

ιστ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕΤΤ,

ιζ. την αριθμ. ΕΕΤΤ 32654/Φ600/10-10-2018 Εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και κατόπιν προφο-
ρικής εισήγησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Επειδή
1. Με την απόφασή της αριθμ. 792/07/22-12-2016 

«Ορισμός Εθνικής Αγοράς Τοπικής Πρόσβασης σε στα-
θερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (4ος 
κύκλος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 4505/Β΄/30-12-2016) και ιδίως 
το Παράρτημα 3 αυτής, η ΕΕΤΤ καθόρισε τη διαδικασία 
εισαγωγής και τους όρους παροχής της τεχνολογίας 
Vectoring και άλλων εναλλακτικών αρχιτεκτονικών/τε-
χνολογιών που προσφέρουν ταχύτητα πρόσβασης 100 
Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες. 
Με την απόφασή της αριθμ. 818/6/13-7-2017, η ΕΕΤΤ 
διαπίστωσε ότι το προϊόν VPU Light συμμορφώνεται 
με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του χον-
δρικού προϊόντος VLU, με βάση την απόφαση αριθμ. 
808/002/2017 και επέβαλε στην ΟΤΕ Α.Ε. την υποχρέω-
ση τήρησης των όρων της απόφασης Διαπίστωσης της 
Συμμόρφωσης μέχρι και την έγκριση από την ΕΕΤΤ της 
Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης 
σύμφωνα με την αριθμ. ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4070/2012, «Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός 
ανάκτησης κόστους ή μέθοδος τιμολόγησης προάγει 
την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, και 
μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. 
μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες τιμές 
σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές».

3. Με την ανωτέρω στοιχείο ιδ΄ επιστολή της, η εται-
ρεία Vodafone Panafone ΑΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ την τι-
μολογιακή πολιτική της, μεταξύ άλλων, για τις υπηρεσίες 
«παροχής Extended προφίλ», «κατάργησης Extended 
προφίλ» και «αλλαγής σειριακού αριθμού ΟΝΤ» και αι-
τείται την έγκριση τους.

4. Για τον υπολογισμό των τελών των υπηρεσιών της 
εταιρείας Vodafone Panafone ΑΕ «παροχής Extended 
προφίλ», «κατάργησης Extended προφίλ» και «αλλαγής 
σειριακού αριθμού ΟΝΤ», η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη τα διευ-
κρινιστικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία Vodafone 
Panafone ΑΕ με την ανωτέρω ιε΄ επιστολή της, καθώς 
και τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά για παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Για τη διαμόρφωση των τιμών 
ελήφθησαν επίσης υπόψη στοιχεία από τα αποτελέσμα-
τα του Κοστολογικού Ελέγχου του ΟΤΕ έτους 2017.

5. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3, παραγρ. Δ10, της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016: «H τιμή 
παροχής κάθε ισοδύναμου εικονικού προϊόντος από 
τους παρόχους θα είναι κοινή για όλους τους παρό-
χους και τον ΟΤΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγης. Ειδικότε-
ρα, οι τιμές παροχής των ισοδύναμων εικονικών προ-
ϊόντων από τους παρόχους θα υπολογίζονται από το 
μοντέλο BU LRIC+ που θα αναπτύξει η ΕΕΤΤ. Εάν, κατά 
το μεταβατικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του 
BU LRIC+ της ΕΕΤΤ, κάποιος εναλλακτικός πάροχος ξε-
κινήσει την παροχή υπηρεσιών εικονικών προϊόντων, 
η διάθεση των προϊόντων θα γίνει με βάση τις εγκε-
κριμένες τιμές των αντίστοιχων εικονικών προϊόντων 
του ΟΤΕ. Ειδικά για την περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εγκεκριμένες τιμές του ΟΤΕ (πχ για υπηρεσίες χονδρι-
κής που δεν διαθέτει ο ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ θα προσδιορίσει 
τιμές λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 
52(2) του ν.4070/2012».

Ως εκ τούτου, τα εφάπαξ τέλη για την παροχή υπηρε-
σιών χονδρικής FTTH , τα οποία θα πρέπει να ορισθούν 
ενιαία για όλους τους παρόχους που παρέχουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τέλος παροχής Extended προφίλ 3,36 €

Τέλος κατάργησης Extended προφίλ 3,36 €

Τέλος αλλαγής σειριακού αριθμού ΟΝΤ 3,36 €

Αποφασίζει
1. Ορίζει τα εφάπαξ τέλη για την παροχή υπηρεσιών 

χονδρικής FTTH, ενιαία για όλους τους παρόχους, ως 
εξής:

Τέλος παροχής Extended προφίλ 3,36 €

Τέλος κατάργησης Extended προφίλ 3,36 €

Τέλος αλλαγής σειριακού αριθμού ΟΝΤ 3,36 €
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2. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας απόφα-
σης στις εταιρείες VODAFONE PANAFONE ΑΕ, ΟΤΕ Α.Ε. 
και WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. και τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 161412/3514 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή για το A' Εξάμηνο του έτους 2019 για το προ-

σωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου 

και συγκροτεί  την ομάδα εργασίας του εγκεκρι-

μένου έργου: “URBAN-WASTE (Urban strategies 

for Waste Management in Tourist Cities” στα πλαί-

σια του HORIZON 2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

2. Το π.δ. 140/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α'/27-12-2010).

3. Το ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια 
αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 98/Α΄/1994) (ΦΕΚ 90/Α΄/1994).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/97 «Διοίκηση οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/
Α΄/1997).

5. Την Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής των εταίρων του 
έργου URBAN - WASTE (Urban strategies for waste Manage-
ment in Tourist cities) στα πλαίσια του HORIZON 2020 
(Application Form, validation and declaration of honour).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015(ΦΕΚ 
176/Α΄).

7. Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος HORIZON 2020.

8. Την απο 15-12-2015 Πρόσκληση για της Ευρωπαι-
κής επιτροπής Executive Agency for Small and Medium 
-sized Enterprises (EASME)) για προετοιμασία του τελι-
κού φακέλου συμφωνητικού χρημαδοδότησης λόγω της 
έγκρισης του προγράμματος URBAN - WASTE.

9. Το από 3-5-2016 Σύμφωνο χρηματοδότησης, GRANT 
AGREEMENT (No 690452 - URBAN - WASTE) συμφωνη-
τικό μεταξύ των εταίρων του UrBAN –WASTE (Urban 
strategies for waste Management in Tourist cities) και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Executive Agency for Small 
and Medium - sized Enterprises (EASME)) στα πλαίσια 
του HORIZON 2020.

10. Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την 
Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

11. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί 
κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν τις 
αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη μετάφραση κει-
μένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμβά-
σεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονισμό 
και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος κ.τλ.) 
όσον αφορά την υλοποίηση του έργου εργάζονται και 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

13. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεως και μετα-
τάξεων και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.

14. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα-
πάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 €, θα αντιμετω-
πιστεί από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «Direct 
Personnel Cost» του έργου με ΚΑ 2016HORIZON002, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του εγκεκριμένου 
έργου “URBAN-WASTE (Urban strategies for Waste 
Management in Tourist Cities” στα πλαίσια του HORIZON 
2020.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
(ΩΡΕΣ/ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ

3 120

ΣΥΝΟΛΟ 3 360

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2019 μέχρι και τις 
30-6-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 9 Νοεμβρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 15934 (3)
    Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανε-

πιστημίου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ.: 396η/1-11-2018 έκτακτη συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ τ.Α' 239/1973) 

Περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 
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τ.Α' 310/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ τ.Α' 159/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ, του ν. 
259/1976 (ΦΕΚ τ.Α' 25/1976) Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και 
Κρήτης κειμένων διατάξεων...., καθώς και της λοιπής 
νομοθεσίας περί Παν/μίου Κρήτης,

2. τις διατάξεις των άρθρων 14, 71, 72 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», (ΦΕΚ τ.Α' 195/2011) όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν,

3. το ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α' 159/2012) «Ρυθμίσεις θε-
μάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις»,

4. τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 114/2017),

5. το ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α' 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

6. το ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 74/26-3-2014) «Διοικητι-
κές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροπο-
ποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α' 161/1992) 
και λοιπές ρυθμίσεις»,

7. το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,

8. το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-2-2016) και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης,

9. την αριθμ. 11436/3-9-2018 (ΑΔΑ: 90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ) 
Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ τ.Α' 114/4-8-2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019,

10. το αριθμ. Πρυτ.: 470/16-10-2018 έγγραφο του Πρύ-
τανη, Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα,

11. το απόσπασμα πρακτικών της 11ης/3-10-2018 Συ-
νεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης,

εγκρίνει:
τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) 

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστή-

ματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)
1. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαμορφώνεται και εφαρ-

μόζεται με ευθύνη και πρωτοβουλίες της Μονάδας Δι-
ασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π), Εσωτερικό Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), το οποίο καλύπτει όλο 
το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του 
ιδρύματος.

2. Σκοπός του ΕΣΔΠ είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας 
στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση 
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και 
η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσι-
ών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις 
αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΠΤ.

3. Το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ είναι η εφαρμογή 
της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές, διοικητι-
κές και λοιπές υπηρεσιακές μονάδες και στο ανθρώπινο 
δυναμικό του Ιδρύματος. Ειδικότερα σε αυτό περιλαμ-
βάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων 
Σπουδών του Ιδρύματος και η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ.

Άρθρο 2
Δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποι-

ότητας (ΕΣΔΠ)
1. Η δομή του ΕΣΠΔ περιλαμβάνει διεργασίες, διαδι-

κασίες και οδηγίες εργασίας οι οποίες συνδέονται και 
αλληλεπιδρούν ώστε να παράγονται τα επιμέρους και 
τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστή-
ματος. Η δομή του ΕΣΔΠ αποτυπώνεται αναλυτικά στο 
Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ.

2. Οι «διεργασίες» είναι οι ενότητες αλληλεξαρτώμε-
νων ενεργειών που έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΑΔΙΠ. 
Λαμβάνουν υπόψη τα οικεία εισερχόμενα ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντί-
στοιχα ή σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα.

3. Οι «διαδικασίες» είναι ο προδιαγεγραμμένος τρόπος 
με τον οποίο εκτελείται/υλοποιείται η διεργασία. Η δια-
δικασία έχει έναρξη, στάδια και λήξη. Διέπεται από ένα 
σταθερό και οριοθετημένο πλαίσιο που διευκολύνει την 
επιτυχή διαχείριση της από τις επιμέρους μονάδες του 
Ιδρύματος, επιτρέποντας ωστόσο την αποτύπωση της 
ιδιαίτερης εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή διοικητικής 
φυσιογνωμίας τους.

4. Η «οδηγία εργασίας» είναι η περιγραφή κάποιου/ων 
σταδίου/ων της διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών 
βημάτων για την υλοποίησή της.

5. Η «τεκμηρίωση» κάθε διεργασίας υλοποιείται από 
τα αναγκαία έγγραφα και αρχεία σε ηλεκτρονική ή/και 
έντυπη μορφή.

6. «Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας»: Τα αποτελέ-
σματα της διεργασίας μπορούν να αξιολογούνται με τη 
χρήση δεικτών οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο 
του εγχειριδίου ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος (Key 
Performance Indicators KPI's - Δείκτες Επιδόσεων).

7. Ειδικότερα, στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ, το 
οποίο συντάσσεται, αναθεωρείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και 
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εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, όποτε αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, περιγράφονται αναλυτικά οι διεργα-
σίες και οι διαδικασίες του ΕΣΔΠ, οι οδηγίες εργασίας, 
τα έντυπα τεκμηρίωσης των διεργασιών, πληροφοριών 
και της ροής των διαδικασιών.

8. Οι διεργασίες του ΕΣΔΠ είναι οι ακόλουθες:
α) Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος
β) Διάθεση και διαχείριση πόρων
γ) θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας
δ) Εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπου-

δών και του ΕΣΔΠ
ε) Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση 

και βελτίωση.
ζ) Δημοσιοποίηση πληροφοριών.
η) Εξωτερική αξιολόγηση: πιστοποίηση/επαναπιστο-

ποίηση των προγραμμάτων σπουδών και του ΕΣΔΠ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπι-

στημίου Κρήτης

Άρθρο 3
Συγκρότηση και αρμοδιότητες της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
1. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί το 

κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύμα-
τος, βάσει του άρθρου 14 του ν. 4009/2011 και έχει την 
ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του ΕΣΔΠ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότη-
τας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 14 του ν. 4009/2011, είναι οι ακόλουθες:

α) Η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής 
και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτί-
ωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του 
Ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα δια-
σφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος.

β) Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του 
Ιδρύματος (ΕΣΔΠ).

γ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών 
αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών 
υπηρεσιών του Ιδρύματος.

δ) Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολό-
γησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών 
και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποι-
ότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευ-
θύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

ε) Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχεί-
ρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία 
με την ΑΔΙΠ.

στ) Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποί-
ηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την 
αξιολόγηση διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

3. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτεί-
ται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 14 του ν.4009/2011 και 83 παρ. 5 του 
ν.4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως 
Πρόεδρο,

β) πέντε (5) Καθηγητές,
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού 

που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, 
όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας 
προσωπικού,

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και 
έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υπο-
ψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως 
ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

4. Η θητεία των μελών Καθηγητών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζε-
ται σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Τα μέλη και οι αναπλη-
ρωτές τους ορίζονται κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη 
ή του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π.

5. Η θητεία των εκπροσώπων των κατηγοριών προσω-
πικού είναι διετής και η διαδικασία ορισμού τους πραγ-
ματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων 
συλλόγων τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοι-
τητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων δι-
δακτόρων είναι ετήσια και η διαδικασία ορισμού τους 
πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοι-
χων συλλόγων τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία.

7. Μη ορισμός εκπροσώπων δεν συνιστά λόγο μη λει-
τουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π.

8. Η απουσία ενός μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. με νόμιμες 
άδειες μέχρι ενός (1) έτους συνολικά δεν αποτελεί λόγο 
αντικατάστασης του.

Άρθρο 4
Οργάνωση και Λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
1. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδριάζει μετά από πρόσκλη-
ση του Προέδρου της τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο 
κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και 
εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο. Οι συνεδριάσεις της 
ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάζεις σχετικά με τη λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων, όσο και στον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

2. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Μο-
νάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) παρέχεται από 
οργανική μονάδα, όπως καθορίζεται στον Οργανισμό 
του Ιδρύματος.

3. Η χρηματοδότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου 
Κρήτης παρέχεται μέσω ιδίων πόρων του Ιδρύματος και 
εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων. Η Διοί-
κηση του Πανεπιστημίου Κρήτης μεριμνά για την παροχή 
των αναγκαίων υποδομών και πόρων προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΔΠ καθώς και 
η απρόσκοπτη εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Η θητεία των ήδη ορισθέντων κατά τη δημοσίευση της 

παρούσης απόφασης μελών Δ.Ε.Π. (καθηγητών) λήγει 
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στις 31-8-2021 ενώ η θητεία των μελών της εκπροσώ-
πων κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα 
άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011 λήγει στις 31-8-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 32/2/20-9-2018 (4)
    Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης σύμφω-

να με τα προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 

και βάσει του Τεχνικού Δελτίου Δράσης «Ανά-

πτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-

Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 

(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχολογική 

Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπη-

ρεσίες Διερμηνείας) για το Β' εξάμηνο του 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
και δ.τ. Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

  Λαμβάνοντας υπόψη:
i. τον ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», (ΦΕΚ 231/Α΄/26-11-2004).

ii. τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/Α΄/27-12-2005), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

iii. τον ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», Υποκεφάλαιο Ε4, άρθρα 62-72 «Λειτουργία 
Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
(Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»,

iv. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το πα-
ράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό Εργασίας (αριθμ. ΦΕΚ 
3638/29-5-2007, τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν,

ν. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως υπο-
βλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. αριθμ. 
5θεμα1/15-3-2016 στην οποία περιλαμβάνεται το τελικά 
εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου 
Θήρας, καθώς και η στελέχωση αυτού (Α.Δ.Α. 6ΚΚ40ΡΡ3-
7ΣΙ) περίληψη της οποίας έχει κατατεθεί προς δημοσίευ-
ση στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμ. 20641/28-3-2016,

vi. την αριθμ. 31θέμα 1ο/20-10-2017 απόφασης του 
Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης 
ΚΕΟΛ».

vii. τη Γ' τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογι-
σμού έτους 2018 ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της αριθμ. 
32θέμα1/20-9-2018 απόφασης του Δ.Σ.

viii. τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) για το 
Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο,

ix. την εγκύκλιο αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του 
ν. 4354/2015»,

x. το αριθμ. 2/81984/2017/ΔΕΠ του Υπουργείου Οικο-
νομικών με θέμα «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου» σε απάντηση στο 
αριθμ. 5829/8-11-2017 έγγραφο της ΑΕΜΥ ΑΕ και το 
διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
επί της εγκυκλίου 2/1015/ΔΕΠ (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) μέρος 
της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν προς διευκόλυνση,

xi. την αριθμ. οικ. 2/41768/0022 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων 
περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία» (ΑΔΑ 
ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ),

xii. Την ανάγκη συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των οκτώ Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλο-
δαπών και την στελέχωση τους και κατά τις νυχτερινές 
ώρες και συνεπώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, ειδικότητας νοσηλευτών, που εργάζονται σε 
καθένα από αυτά και που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες 
τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από το Τεχνικό Δελτίο υλοποίησης 
του «Έργου 1 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» της Δρά-
σης, σε συνέχεια των οριζόμενων από το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015 που διέπει την Εταιρεία αναφορικά με την 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου, βάσει του οποίου προβλέπεται για 
το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση υπερωριακής 
εργασίας να εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

Λόγω της ανάγκης συνεχούς και απρόσκοπτης λει-
τουργίας των οκτώ Προαναχωρησιακών Κέντρων Κρά-
τησης Αλλοδαπών και την στελέχωση τους και κατά τις 
νυχτερινές ώρες και συνεπώς κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, ειδικότητας νοσηλευτών, που 
εργάζονται σε καθένα από αυτά και που λειτουργούν, 
βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράω-
ρη βάση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Τεχνικό 
Δελτίο υλοποίησης του «Έργου 1 Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη» της Δράσης, και δια τούτο αποφασίζει με την 
αριθμ. 32 θέμα2/20-9-2018 απόφαση του την έγκριση 
για εργαζόμενους ειδικότητας νοσηλευτών, εργασίας 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και την 
αποζημίωση αυτής στο πλαίσιο των οριζομένων από 
το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 για το χρονικό διάστημα 
από 1-10-2018 μέχρι 31-12-2018. Η ανωτέρω έγκριση 
αφορά α) σε εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και β) σε 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
ειδικοτήτων ΠΕ ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών, στα οκτώ Προαναχωρησιακά Κέντρα Κρά-
τησης Αλλοδαπών και συγκεκριμένα της Αμυγδαλέζας, 
Ταύρου, Κορίνθου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παρανεστίου 
Δράμας, Λέσβου και Κω, που απασχολεί νοσηλευτές η 
Εταιρεία ως εξής:
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Α) Προ.Κε.Κ.Α. ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες.

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες.

Β) Προ.Κε.Κ.Α. ΤΑΥΡΟΥ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες.

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες

Β3) Προ.Κε.Κ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες

Β4) Προ.Κε.Κ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 *45 ώρες*3μήνες=675 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες

Β5) Προ.Κε.Κ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες.

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες

Β6) Προ.Κε.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες.

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες.

Β7) Προ.Κε.Κ.Α. ΛΕΣΒΟΥ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες.

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες.

B8) Ποο.Κε.Κ.Α. ΚΩ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών 
ή/και TE Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
*45 ώρες*3μήνες=675 ώρες.

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και TE Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *3 μήνες= 480 ώρες.

Η δαπάνη που προκαλείται για την πίστωση των εν 
λόγω αποζημιώσεων από την εισήγηση αυτή είναι κατ" 
εκτίμηση συνολικού ύψους 61.000,00€ βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Εταιρείας και έχει προβλεφθεί στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό αυτής με ΚΑΕ «60.05.00.50 
Εφημερίες-Υπερωρίες-Εξαιρέσιμα» 48.000,00€ και ΚΑΕ 
«60.20.01.50 Εργοδοτικές Εισφορές Εφημεριών-Υπερω-
ριών-Εξαιρέσιμων» 13.000,00€.

Η απόφαση επί της παρούσας εφόσον είναι εγκριτική 
να δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
σύμφωνα με οριζόμενα από τον ν. 4354/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συ-
ζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση.

 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

    Στην 68955οικ/1-11-2018 απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4971/7-11-2018 (τ.Β’).

 Στην σελίδα 59646 στην α' στήλη, στον 29 στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «Γεώργιο Διαμαντή» στο 
ορθό «Γεώργιο Διαμάντη».

Στην σελίδα 59646 στην α' στήλη, στον 37 στίχο εκ 
των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «Ανδρέα Πάσχο του 
Θεοδώρου, δικαστικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Γραμμα-
τέων» στο ορθό «του κλάδου ΠΕ Γραμματέων».

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)  
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*02053202711180008*

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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