
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Πα-
θολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 
«Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ».

2 Καθορισμός ωρών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
πέραν του πενθημέρου στον Οργανισμό Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε. έτους 2019.

3 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την 289/2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης.

4 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανα-
τομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας-
Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» (Laboratory of 
Anatomy-Pathological Anatomy & Physiology-
Nutrition) στον Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού του.

5 Καθιέρωση με αποζημίωση της εργασίας καθ ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των οκτώ 
μόνιμων υπάλληλων του Εθνικού Αθλητικού Κέ-
ντρου Κέρκυρας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διορθώσεις σφαλμάτων στην 1543/14.02.2019 
απόφαση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και στην 1542/14.02/2019 από-
φαση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 654 Β΄/ 
28.02.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2α/1980 (1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Πα-

θολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 

«Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98),

δ) του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 2889/2001 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37) σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 34 παρ. 12 του ν. 4447/2016.

2. Το υπ’ αριθμ. 123/2016 π.δ. «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Το υπ’ αριθ. π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

4. Το υπ’ αριθ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ Υ4α/οικ.112192/23-11-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Παθολο-
γικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ”» (Β’ 3323), όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 80672/27-08-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατάργηση 1.665 οργανικών και 
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ  167/Α’) σε Ν.Π.Δ.Δ. της 1ης, 2ης και 4ης ΥΠΕ» 
(Β’ 2123).

9. Την υπ’ αριθ. Γ2α/3532/21-05-2018 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, 
στο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 
“Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”» (Β΄ 1927).

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 477/04-01-2019 εισήγηση της 
Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

11. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 9ης/14-08-2018 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Παθο-
λογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ» (θέμα 2ο).

12. Την απόφαση της 83ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 06-07-2018 (θέμα 16ο).

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 12752/15-02-2019 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.136,00 
€ ετησίως, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα τις πιστώσεις των οι-
κείων λογαριασμών εξόδων της κατηγορίας 212 «Μει-
κτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» και της κατηγορίας 
219 «Εργοδοτικές εισφορές επιτακτικών και πρόσθετων 
αποδοχών» του ειδικού φορέα 901, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, όπως αυ-
τές προβλέπονται στο άρθρο 13 της υπ’ αριθ. πρωτ. Υ4α/
οικ.112192/23-11-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Οργανισμός του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”» (Β’ 3323), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοι-
χης σύστασης θέσεων ως εξής:

α) Οργανική θέση που καταργείται:
μία (1) κενή θέση του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣ-

ΤΙΑΣΗΣ.
β) Οργανική θέση που συστήνεται:
μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνο-

νται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:
Δύο (2) θέσεις. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδι-

κότητες Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων-Σερβιτόρων, 
Λαντζέρηδων.

Η κατανομή θέσεων στις παρακάτω ειδικότητες, γί-
νεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:
Δύο (2) θέσεις.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα,14 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2814.3/20619/2019 (2)
Καθορισμός ωρών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 

πέραν του πενθημέρου στον Οργανισμό Λιμένος 

Καβάλας Α.Ε. έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 
176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4587/2018 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 218).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

3. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

4. Το π.δ. 70/2015 «......Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

6. Την α.π. 2814.3/92364/18-12-2018 υπουργική από-
φαση με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμών οικ.έτους 
2019 δέκα (10) Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΦ4Ο-
4653ΠΩ-ΗΔΓ).

7. Η α.π. 2814.3/16202/01-03-2019 Εισήγηση Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

8. Οι Α.Π. ΕΔ88/18-01-2019 και ΕΔ89/18-01-2019 απο-
φάσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 6ΝΘΜ469ΗΞ5-
Ξ8Λ και Ψ5ΘΚ469ΗΞ5-04Ψ, αντίστοιχα).
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9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, συνεχής 
και ασφαλής λειτουργία του Λιμένα.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους έως 
3.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 60 «Αμοιβές και έξοδα προ-
σωπικού» του προϋπολογισμού του Οργανισμού Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε. έτους 2019, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό πρόσθετων ωρών εξαιρέσιμης απα-
σχόλησης πέντε (5) υπαλλήλων του Οργανισμού Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε., μέχρι τις 384 ώρες για το έτος 2019.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ύψους έως 3.000,00€ θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 60 «Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού» του προϋπολογισμού του Οργανισμού Λι-
μένος Καβάλας Α.Ε. έτους 2019, και βρίσκεται εντός των 
ορίων των εγγεγραμμένων ετήσιων πιστώσεων ύψους 
440.000,00€.

3 Αρμόδιος για τη διαπίστωση της πραγματικής πα-
ροχής της ανωτέρω απασχόλησης είναι ο Οργανισμός 
Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της μέχρι 31/12/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 113529/929 (3)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την 289/2018 απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ  107/Α΄/ 

30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν.  2696/1999 (ΦΕΚ  57/Α΄/ 
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται 

κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15.05.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με 
την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 
(ΦΕΚ 2056/Β΄/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των OTA 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρ-
θρου 52Α του ν. 2696/1999» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους OTA και 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

15. Την υπ’ αριθμ. απόφαση Δ13/0/1372 (ΦΕΚ  85/
Β΄/23.01.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών με θέμα: «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρή-
ση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου 
σε διαβάσεις πεζών» και την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 
(ΦΕΚ  2302/Β΄/16.09.2013) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 
Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο 
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές 
σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη 
κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 93341/30475/05.12.2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 289/26.09.2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης, 
για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έξω από το 1ο Νηπιαγω-
γείο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο, με τα συνημμένα της.

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15176/20.07.2018 Τεχνική Έκ-
θεση - Κυκλοφοριακή Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής με θέμα: 
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«Τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης και εκ 
νέου διαγράμμιση των διαβάσεων έξω από το 1o Νηπια-
γωγείο και το 1o Δημοτικό Σχολείο» βάσει της οποίας λή-
φθηκε η υπ’ αριθμ. 69/28.08.2018 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την υπ’ αριθμ. 69/28.08.2018 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Την υπ’ αριθμ. 289/26.09.2018 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττι-
κής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου 
Μεταμόρφωσης, όπως βεβαιώνεται στην υπ’ αριθμ. 
289/26.09.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-
λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
στο Δήμο Μεταμόρφωσης:

1. Κατασκευή δύο διαβάσεων πεζών επί της οδού Κο-
ραή, μία στην διασταύρωση της με την οδό Τατοΐου και 
μία στην διασταύρωση της με την οδό Χλόης (με κατεύ-
θυνση από την οδό Τατοΐου προς την οδό Χλόης, πριν 
την διασταύρωση της οδού Κοραή με την οδό Χλόης).

2. Καθορισμός ορίου ταχύτητας κίνησης των οχημά-
των τα 30χλμ/ώρα, στην οδό Κοραή (από την οδό Τατο-
ΐου έως την οδό Χλόης), με τοποθέτηση κατακόρυφης 
σήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προ-
σέγγισης σχολικού συγκροτήματος.

3. Κατασκευή μιας διάβασης πεζών επί της οδού Κότ-
του, στην διασταύρωση της με την οδό Ήβης (με κα-
τεύθυνση από την οδό Ήβης προς την οδό Κοραή, μετά 
την διασταύρωση της οδού Κόττου με την οδό Ήβης).

4. Καθορισμός ορίου ταχύτητας κίνησης των οχημά-
των τα 30χλμ/ώρα, στην οδό Κόττου (από την οδό Ήβης 
μέχρι την οδό Κοραή), με τοποθέτηση κατακόρυφης σή-
μανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγ-
γισης σχολικού συγκροτήματος.

5. Κατασκευή δύο διαβάσεων πεζών επί της οδού Ήβης, 
μία στην διασταύρωση της με την οδό Κόττου (με κατεύ-
θυνση από την οδό Κόττου προς την οδό Τατοΐου μετά 
την διασταύρωση της οδού Ήβης με την οδό Κόττου) 
και μία κοντά στην είσοδο του προαυλίου του 1ου Νη-
πιαγωγείου.

6. Καθορισμός ορίου ταχύτητας κίνησης των οχημά-
των τα 30χλμ/ώρα, στην Ήβης (από την οδό Κόττου μέχρι 
την οδό Τατοΐου), με τοποθέτηση κατακόρυφης σήμαν-
σης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης 
σχολικού συγκροτήματος.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια η 
κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Αυτοδίκαιης ανάκλησής της σε περίπτωση μη τή-
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τε-
θεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και εκείνων που 
έχουν τεθεί με την απόφαση αυτή.

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες 
αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

8. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 15176/20.07.2018 «Τεχνική Έκθεση - Κυ-
κλοφοριακή Μελέτη» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μεταμόρφωσης με θέμα: «Τοποθέτηση κατάλ-
ληλης κατακόρυφης σήμανσης και εκ νέου διαγράμμιση 
των διαβάσεων έξω από το 1o Νηπιαγωγείο και το 1o Δημο-
τικό Σχολείο» βάσει της οποίας λήφθηκε η 289/26.09.2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

9. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 12922 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανα-

τομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας-

Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» (Laboratory of 

Anatomy-Pathological Anatomy & Physiology-

Nutrition) στον Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων 

του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του 

εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 

38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ  117/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συ-
γκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. 
του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 
163494/Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) 
υπουργική απόφαση.

4. Την με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/
τ.Β’/14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
θητειών του συνόλου των προσωρινών οργάνων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό 
20/02-10-2018, θέμα 49).

6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τομέα Ιατρικών 
Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 5/ 
12.12.2018).

7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολογικής Ανατο-
μίας και Φυσιολογίας-Διατροφής» στον Τομέα Ιατρικών 
Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 
4/19-02-2019, θέμα 30ο) για την ίδρυση Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολογικής Ανα-
τομίας και Φυσιολογίας-Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» 
(Laboratory of Anatomy-Pathological Anatomy & 
Physiology-Nutrition) στον Τομέα Ιατρικών Εργαστη-
ρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής.

9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λει-
τουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας-
Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» (Laboratory of Anatomy-
Pathological Anatomy & Physiology-Nutrition) στον Το-
μέα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον 
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμή-
ματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολο-
γικής Ανατομίας και Φυσιολογίας-Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & 
Φ.Δ.» (Laboratory of Anatomy-Pathological Anatomy & 
Physiology-Nutrition), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
Ανατομίας, Παθολογικής Ανατομίας, Φυσιολογίας και 
Διατροφής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας 
και Φυσιολογίας-Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» (Laboratory 
of Anatomy-Pathological Anatomy & Physiology-
Nutrition) θα έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου ή των Ερευνητικών του 
μονάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών του οικείου Τμήματος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμέ-
νων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 
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(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση της 
γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονικά αντι-
κείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρόσκληση Ελ-
λήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ιατρικών Εργαστη-

ρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο, 
τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν 
στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του 
Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017.

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ 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 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το «Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας 
και Φυσιολογίας-Διατροφής - Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» (Laboratory 
of Anatomy-Pathological Anatomy & Physiology-
Nutrition) διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ιατρι-
κών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το 
Εργαστήριο, που είναι μέλος της βασικής ερευνητικής 
ομάδας του Εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό αντι-
κείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρί-
ου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρ-
θρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) και 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 

καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις 
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

1. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

2. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

3. Η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

4. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμή-
ματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου.

5. Η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.

6. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου.

7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

8. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου.

9. Εισηγείται στον Τομέα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών.

10. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για την 
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ 
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με 
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους 
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής της Πανεπιστημιούπολης 1 (Κ4-113). Χώρος εγκα-
τάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που 
παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του 
έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκατα-
στάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και 
τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών 
προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοση τους.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ανατομί-
ας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας-Διατροφής - 
Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.» και στην αγγλική γλώσσα «Laboratory of 
Anatomy-Pathological Anatomy & Physiology-Nutrition».

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
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.

Αιγάλεω,18 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. αποφ. 33 (5)
Καθιέρωση με αποζημίωση της εργασίας καθ’ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των οκτώ 

μόνιμων υπαλλήλων του Εθνικού Αθλητικού Κέ-

ντρου Κέρκυρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 423/1976 «περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων κ.λπ.» ΦΕΚ 223/Α΄/1976, όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1070/1980 περί 
λήψεως μέτρων ανάπτυξης του αθλητισμού και ρυθμί-
σεων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 204/Α΄).

2. Το άρθρο 1 «Ημέρες λειτουργίας» και «ωράριο Υπαλ-
λήλων» της με αρ. 17112/23.6.2000 απόφασης Υπουρ-
γού Πολιτισμού που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας 
των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας 
(Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β΄/2000).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του 
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνι-
κός έλεγχος στη δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α’).

4. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Γυ-
μναστηρίων Εθνικής σημασίας που προκύπτουν αφενός 
από την ίδια την αποστολή τους που είναι η διασφάλι-
ση της δυνατότητας να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες σε 
αθλητικές δραστηριότητας στους αθλητικούς χώρους 
του ΕΑΚΚ, η ανάπτυξη και η στήριξη του Σωματειακού 
αγωνιστικού αθλητισμού, του μαζικού και του Πανεπι-
στημιακού κ.λ.π. καθώς επίσης και η οργάνωση και η 
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στήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστη-
ριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο και 
αφετέρου η σοβαρή έλλειψη προσωπικού που έχει απο-
δυναμώσει σημαντικά την Υπηρεσία.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
οκτώ υπαλλήλων (μόνιμοι) του ΕΑΚ Κέρκυρας,για την 
αντιμετώπιση των εποχικών, έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών, που προκύπτουν από τη συνεχή λειτουργία 
του Κέντρου όλες τις ημέρες του μήνα από 7.00 το πρωί 
έως και 22.00 το βράδυ και κατά παρέκκλιση έως ώρα 
24.00 προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία όλων 
των εγκαταστάσεων,για την κάλυψη όλων των δραστη-
ριοτήτων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,των 
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου 
καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 
ΦΕΚ 314/Α΄ και άλλες μισθολογικές διατάξεις (ΦΕΚ 176/
Α΄/16.12.2015).

7. Το με αρ ΦΕΚ 298/ΥΟΔΔ/19.6.2017 περί ορισμού 
των Μελών της ΕΔ ΕΑΚ Κέρκυρας, αποφασίζουμε:

Α. Την καθιέρωση της εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου α και β εξαμήνου έτους 2019 
για τους οκτώ (8) μόνιμους υπαλλήλους του ΕΑΚ Κέρ-
κυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 οι δε ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα 
ορίζονται ως εξής: 1) για απογευματινή υπερωριακή ερ-
γασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, 2) για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο και 
3) για εργασία υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων 
μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο μέσα στα πλαίσια των εγκε-
κριμένων πιστώσεων του πρ/σμού 2019 με συνολική 
ετήσια δαπάνη, α και β εξαμήνου 5.000,00 ευρώ.

Β. Την καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου,κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες καθώς και νυχτερινές ώρες, α και β εξαμή-
νου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 
άρθρο 20, (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015) για τους οκτώ (8) 
μόνιμους υπαλλήλους του ΕΑΚ Κέρκυρας είναι 1) για 
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 192 
ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο και 2) για νυχτερινή 
εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του εγκεκριμένου πρ/
σμού οικ. έτους 2019 του ΕΑΚ Κέρκυρας και συνολική 
ετήσια δαπάνη 3.000,00 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Α και Β δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 8.000,00 ευρώ και θα βαρύνει 
τους κωδικούς εξόδων 0261 και 0263 του πρ/σμού του 
οικ. έτους 2019 του ΕΑΚ Κέρκυρας.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Δι-
οίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς 
και υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
Α) Στην αριθμ. πρωτ. 1543/14.02.2019 απόφαση του 

Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 654 Β΄/28.02.2019, διορθώνο-
νται:

α) Στη σελίδα 8075, στον τίτλο διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «...Αϊδίνη.... »,
στο ορθό: «....Αϊδινίδη».
β) Στη σελίδα 8076 στην υπό στοιχείο 5 παράγραφο, 

διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «.... Αϊδίνη... »,
στο ορθό: «.... Αϊδινίδη».
γ) Στην τρίτη σειρά στη σελίδα 8076, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «.... Αϊδίνης... »,
στο ορθό: «.... Αϊδινίδης».
Β) Στην αριθμ. πρωτ. 1542/14.02.2019 απόφαση του 

Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 654 Β΄/28.02.2019, διορθώνεται:

Στη σελίδα 8075, στην παράγραφο 5 διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «... Τα στοιχεία του προσωπικού 

Μητρώου του Γρηγορίου Δανιήλ του Κωνσταντίνου του 
Σωτηρίου.... »,

στο ορθό: «... Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου 
του Γρηγορίου Δανιήλ του Κωνσταντίνου... ».

(Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

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