
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥ-
ΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ» του 
Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 
της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνο-
λογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

2 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Κορίνθου Α΄ και Σύσταση Υποκαταστήμα-
τος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελο-
ποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Εορδαίας και Σύσταση Υποκαταστήματος 
Εορδαίας στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής 
Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (τήρηση 
πρακτικών) για υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» για το έτος 2020.

5 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις νυ-
χτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαί-
ας υποχρεωτικής (έως ώρα 23:00) των Υπαλλήλων 
με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για το έτος 2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2927/Φ20 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥ-

ΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ» του 

Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 

της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνο-

λογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-

ου και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 28 και 29 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής 
Τεχνολογίας και Ακουστικής στη συνεδρίαση υπ’ αρ. πρά-
ξης 13/Θ.7/21-01-2020 με θέμα Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτ-
λο «Εργαστήριο Φυσικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής» 
(τίτλος στα Αγγλικά: “Physical Acoustics and Optoacoustics 
Laboratory”) του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών 
Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 
20/Θ.11/06-02-2020 με θέμα Ίδρυση Εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Φυσικής Ακουστικής και Οπτοακου-
στικής» του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακου-
στικής της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τε-
χνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού.

7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 633) 
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Tην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Φυ-
σικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής» του Τμήματος 
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μου-
σικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο

Ιδρύεται και εντάσσεται στο Τμήμα Μουσικής Τεχνο-
λογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτο-
ακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Φυσι-
κής Ακουστικής και Οπτοακουστικής» (συντομογραφία 
«ΕΦΑΟ»), και τίτλο στα Αγγλικά “Physical Acoustics and 
Optoacoustics Laboratory” (συντομογραφία “PAOL”). 
Το ως άνω Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαι-
δευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής Ακουστικής και της 
Οπτοακουστικής.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Φυσικής Ακουστικής και 
Οπτοακουστικής είναι η κάλυψη των ερευνητικών και 
διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολο-
γίας και Ακουστικής σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυχι-
ακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. 
Επίσης, παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του. Το Εργαστήριο 
αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζε-
ται σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα της Φυσι-
κής Ακουστικής και της Οπτοακουστικής, στοχεύοντας 
στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε συναφή 
γνωστικά αντικείμενα, αναφέροντας ενδεικτικά: (i) την 
αλληλεπίδραση των ακουστικών κυμάτων με την ύλη 
σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό επίπεδο, (ii) την 
ακουστική μικροσκοπία, (iii) την ανάπτυξη ακουστικών 
πηγών με χρήση σύμφωνου φωτός για διαγνωστικές και 
ιατρικές/βιο-ιατρικές εφαρμογές, (iv) την παραγωγή φω-
τός από ήχο, (v) τη χρήση οπτοακουστικών μεθόδων και 
τεχνικών για τη μελέτη δονήσεων και ταλαντώσεων (π.χ. 
σε μουσικά όργανα, επιφάνειες, μικρο- και νανο- δομές 
κτλ.), την ανίχνευση ήχων (π.χ. οπτικά μικρόφωνα) αλλά 
και την ανίχνευση και χαρακτηρισμό μικρο-ατελειών/
μικρο-ασυνεχειών, (vi) την αλληλεπίδραση του ήχου με 
ηλεκτρόνια σε μέταλλα και ημιαγωγούς (ακουστο-ηλε-
κτρικά φαινόμενα) αλλά και με μαγνητικές διεγέρσεις 
σε κρυστάλλους, (vii) τη μελέτη συλλογικών ελαστικών 
διεγέρσεων της συμπυκνωμένης ύλης (φωνόνια), (viii) 
την προσομοίωση ακουστικών και οπτοακουστικών 
φαινομένων και διεργασιών (π.χ. παραγωγή, διάδοση 
ελαστικών ηχητικών κυμάτων) με αναλυτικές και αριθ-
μητικές μεθόδους.

Στους στόχους του εντάσσεται και η συνεργασία με 
αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτού-
τα, Ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, καθώς και η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων με στόχο την επιστημονική συμβουλή και την 
παροχή γνωμοδοτήσεων, ως εμπειρογνώμονες, σε θέ-
ματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του 
εργαστηρίου, αλλά και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προ-
βλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Στις κύριες επιδι-
ώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η ανάληψη αυτοτελώς 
ή από κοινού με άλλους φορείς, ερευνητικών έργων και 

προγραμμάτων, η υποστήριξη των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Τεχνο-
λογίας και Ακουστικής με την δυνατότητα εκπόνησης της 
Διπλωματικής Εργασίας, η υποστήριξη του Προγράμμα-
τος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής 
Τεχνολογίας και Ακουστικής με ερευνητική κατάρτιση 
που θα προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτή-
τριες και υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες σε θέματα 
Φυσικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής, η κοινοποί-
ηση των ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, διαλέξεων, 
ημερίδων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά, η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων που υπηρετούν τα αντικείμενα της Φυσι-
κής Ακουστικής και της Οπτοακουστικής, καθώς και η 
σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς τομείς και 
φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας, με σκοπό την 
προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων 
και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποί-
ησης παντός είδους επιστημονικών μελετών στα γνωστι-
κά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π. / Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. και 
ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Μουσικής Τεχνο-
λογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτο-
ακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτι-
κά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, (β) 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό 
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ή λοιπό διοικητικό προ-
σωπικό για την ανάληψη διοικητικών υποχρεώσεων και 
από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή 
λοιπό επιστημονικό προσωπικό για τεχνική υποστήριξη 
ή/και υποστήριξη πληροφορικής και προγραμματισμού 
που δύναται να τοποθετηθεί στο Εργαστήριο σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία, (γ) από μεταδιδακτορι-
κούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά 
στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων και προσφορά υπηρεσιών από το 
Εργαστήριο.

Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχο-
λής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου.
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Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδι-
κασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή 
Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υπο-
βολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμ-
ματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του, η εισήγηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η 
υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη 
για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και εγκαθίσταται σε συγκε-
κριμένο χώρο ο οποίος παραχωρείται για την εγκατάστα-
ση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού 
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των ερευνητικών 
έργων και προγραμμάτων, αλλά και πάσης φύσεως δρα-
στηριότητας του Εργαστηρίου. Ο χώρος εγκατάστασης 
ανήκει στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 
της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στον 
οποίο τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστη-
ρίου και το όνομα του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλ-
λους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία παραδίδονται 
για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψή-
φιους διδάκτορες του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας 
και Ακουστικής υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι - Διαχείριση εσόδων 

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Φυσικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής» (συντομο-
γραφία «ΕΦΑΟ»), και στα Αγγλικά “Physical Acoustics and 
Optoacoustics Laboratory” (συντομογραφία “PAOL”), και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό 
του, από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο» και «Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής». Ο τίτλος αυτός αναγράφεται στους χώρους 
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του παρόμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Μουσι-
κής Τεχνολογίας και Ακουστικής με την προσθήκη του 
τίτλου του καθώς και του λογοτύπου του.

3. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστή-
ριο χρησιμοποιεί τον τίτλο “Physical Acoustics and 
Optoacoustics Laboratory” (συντομογραφία “PAOL”). Ο 
κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε μη ελληνόγλωσσο 
έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα 
αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους “Hellenic 
Mediterranean University” και “Department of Music 
Technology and Acoustics” και αναρτάται στους χώρους 
που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Με απόφαση του Διευθυντή του εργαστηρίου μπο-

ρεί να τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέ-
πεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραί-
τητο για το Εργαστήριο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 101/13/28.05.2020 (2)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Κορίνθου Α΄ και Σύσταση Υποκαταστήμα-

τος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελο-

ποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του νόμου 4602/2019 (Α΄ 45) 
και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 
παρ. 1 και 4, 20 παρ. 5, 6 και 40 παρ. 11.

2. Την υπ’ αρ. ΓΔ 734/2015816/22.05.2020. Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου Α΄, 

μετά την παρέλευση της 15.07.2020, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Κορίνθου, με έδρα 

την Κόρινθο, στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννή-
σου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο όπως ορίζεται 
στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του ν. 4512/2018.

3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος 
Κορίνθου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιό-
τητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκο-
φυλακείου Κορίνθου Α΄, όπως αυτή ισχύει μέχρι την 
κατάργησή του.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Κορίνθου ορίζεται η 16.07.2020, ημέρα 
Πέμπτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 

4 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκα-
ταστήματος Κορίνθου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με το άρθρο 
18, παρ. 1 και 4 περ. β’ του ν. 4512/2018 η πρώην Ειδική 
Άμισθη Υποθηκοφύλακας Ειρήνη Ρακιντζή του Γεωργίου 
(ΑΔΤ ΑΕ 226571) που υπηρετούσε στο καταργούμενο 
Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου Α΄ του άρ-
θρου 1.

Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 

του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνι-
κού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα 
που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκατα-
στήματος Κορίνθου κατά το άρθρο 1 της παρούσας και 
μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Πελοποννήσου κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του 
ν. 4512/2018.

β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη 
στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδι-
κό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου Α΄ προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλε-
πόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Πελοποννήσου, το Υποκατάστημα Κορίνθου, 
που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργανώ-
νεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτη-
ματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό 
Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 101/14/28.05.2020 (3)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Εορδαίας και Σύσταση Υποκαταστήματος 

Εορδαίας στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής 

Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και 
ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 
1 και 4, 20 παρ. 5, 6 και 40 παρ. 11.

2. Την υπ’ αρ. ΓΔ 733/2015809/22.05.2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας, μετά 

την παρέλευση της 08.07.2020, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Εορδαίας με έδρα 

την Πτολεμαϊδα, στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής 
Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο όπως 
ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του ν. 4512/2018.

3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Εορ-
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δαίας υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας 
του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Εορδαίας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Εορδαίας ορίζεται η 09.07.2020, ημέρα 
Πέμπτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 

4 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκα-
ταστήματος Εορδαίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με το άρθρο 
18, παρ. 1 και 4 περ. β’  του ν. 4512/2018 η πρώην Ειδική 
Άμισθη Υποθηκοφύλακας Μπέλλη Ζωή του Ιωάννη (ΑΔΤ 
ΑΖ 859835) που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό 
Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας του άρθρου 1.

Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 
του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνι-
κού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα 
που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκατα-
στήματος Εορδαίας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και 

μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας κατά το άρθρο 15 παρ. 
1 του ν. 4512/2018.

β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη 
στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδι-
κό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις 
θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπό-
μενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, το Υποκατάστημα Εορ-
δαίας, που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 
οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του 
ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο 
Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 3 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (τήρηση πρακτικών) για υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» για το έτος 2020.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
2. Την υπ΄αρ. 2/19657/0022/2009 (Β’ 1085) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ορίων υπερωριακής 

απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων.
3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010.
4. Τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου 3986/2011.
5. Άρθρο 20 ν. 4024/2011.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
7. Την υπ’ αρ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αποφασίζει:
και καθορίζει, για το έτος 2020, υπερωριακή απασχόληση για την υπάλληλο ΙΔΑΧ του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Κοβούση Ιωάννα κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, επί προ-
σθέτως προς τα κύρια καθήκοντα της θέσης της και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για 20 ώρες μηνιαίως 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Η εν λόγω δαπάνη οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2020 του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα τον ΚΑ: 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2020

10.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ΙΔΑΧ και 
πρακτικογράφου Ν.Π.Δ.Δ.

2.500,00

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

  Βριλήσσια, 31 Ιανουαρίου 2020 

Η Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
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    Αριθ. απόφ.  4  (5)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις νυ-

χτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαί-

ας υποχρεωτικής (έως ώρα 23:00) των Υπαλλήλων 

με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για το έτος 2020».

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 
15 του ν. 4147 (Α΄ 98): Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θε-
μάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ-
νησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 
(Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής 2012-2015».

3. Τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107): «Πρόσβαση 
στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προ-
ληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσε-
ων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση 
του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τρο-
ποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 31, του 
ν. 4258/2014 (Α΄ 94): «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ-
μίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεο-
δομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 
(Α΄ 107) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ-

ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 79 και 284 του ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

9. Την υπ’ αρ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαί-
ου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

10. Το υπ’ αρ. 2/5708/0022/24-2-2012 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί «Υπερωριακής 
Απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ»

11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
12. Την υπ’ αρ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
13. Την υπ’ αρ. 116360/29876/2019 (Β΄ 4728) απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία καθιερώθηκε η διαφορετικού ωραρίου ερ-
γασία στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλη-
τικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2020».

14. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ιδιαίτε-
ρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», με σκοπό:

• την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών
• την εύρυθμη λειτουργία των πολιτιστικών και αθλη-

τικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. 
τα οποία είναι:

- Πολιτιστικά εργαστήρια (θέατρο, ζωγραφική, μου-
σική, φιλαρμονική, χορωδία, χορός, χειροτεχνία, φωτο-
γραφία κ.α.)

- 20 Αθλητικά προγράμματα (μπάσκετ, βόλλεϋ, ποδό-
σφαιρο, τέννις, ρυθμική, ενόργανη γυμναστική κ.α.) ήτοι 
160 τμήματα και 2.500 αθλούμενα μέλη

- Φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών παραστάσεων
- Δράσεις σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Πο-

λιτιστικούς Συλλόγους πολιτιστικά εργαστήρια
- Αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες δρόμου υγείας, πο-

δηλατικός γύρος, τουρνουά, ημερίδες στίβου κ.α.) σε 
συνεργασία με Ομοσπονδίες και αθλητικούς φορείς

- Υποστήριξη 10 Αθλητικών Συλλόγων
- Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του ανθρώπινου 

δυναμικού που υπηρετεί στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.. 
15. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου του Ν.Π.Δ.Δ.. Ήτοι:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 10 άτομα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5
TE ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ 10
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης η δαπάνη η οποία προκαλείται, θα βαρύνει 
τους κωδικούς του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την Βεβαί-
ωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τη συνδρομή εποχιακών, έκτακτων 
και επειγουσών αναγκών που επιβάλλουν την υπερωρι-
ακή απασχόληση των υπηρετούντων με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων» κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές 
και αργίες καθώς και τις νυχτερινές ώρες προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 23:00) 
και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως 
ώρα 23:00) για τους εργαζόμενους του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. 
για το έτος 2020, με την προβλεπόμενη από το Νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων 
υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής:

• Για τους ανωτέρω δέκα (10) υπαλλήλους με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του 

Ν.Π.Δ.Δ.«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων» για απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 
120 ώρες ανά εξάμηνο, για υπερωριακή εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 96 ώρες ανά 
εξάμηνο καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως 
ώρα 23:00.)

Οι ανωτέρω ώρες είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα και 
δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβά-
λουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η εν λόγω απασχόληση, η οποία τεκμηριωμένα δεν 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του ωραρί-
ου λειτουργίας των υπηρεσιών και η καθ' υπέρβαση 
εργασία και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 
20 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν θα βεβαιώνεται αναλυτικά και θα προκύπτει και 
από τα μηνιαία δελτία εργασίας που θα αποστέλλονται 
στο Γραφείο Προσωπικού και στο Γραφείο Μισθοδο-
σίας, υπό του οικείου Προϊσταμένου του Τμήματος 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Βριλησσίων», η δε σχετική δαπάνη, θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 
2020 ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2020

10.6021 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.000,00

10.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ΙΔΑΧ και πρακτικογράφου 
ΝΠΔΔ 1.000,00

10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 750,00

15.6021
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ στην υπηρεσία αθλητισμού - 
πολιτισμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

3.000,00

15.6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ στην υπηρεσία 
αθλητισμού - πολιτισμού

4.000,00

15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 
ΙΔΑΧ στην υπηρεσία αθλητισμού - πολιτισμού 1.500,00

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ και 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Υπηρεσίας, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Βριλήσσια, 31 Ιανουαρίου 2020

Η Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ   
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*02023891706200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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