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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με
σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της
Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε
ποσοστό 5%).

2

Καθορισμός Νοσοκομείων στα οποία θα τεθεί σε
δοκιμαστική εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).

3

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας για τους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14041/8-12-2017
απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Π.Ε. Κιλκίς για το έτος
2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.151/51335/Α5
(1)
Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών
με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του ν. 2525/
1997 (ΦΕΚ 188/τ. Α'/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α').

Αρ. Φύλλου 1423

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α'/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α'/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α'/2013), με το
άρθρο 7 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α'), καθώς και με το
άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α').
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.151/17712/Α5 (ΦΕΚ 418/
τ. Β'/14.02.2017) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της
Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία
αριθμ. 40/25-10-2017), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες
της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης, δεδομένου ότι η εν λόγω σχολή
αποτελείται μόνο από το ανωτέρω Τμήμα, όπως αυτή
επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. συνεδρίασης 1042/1/21-12-2017).
6. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ. Α'/05-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α') κατ' εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/25ΝΠ/51246/Β1/28.3.2018
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την
εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ'
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%,
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έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου
αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι
οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του ν. 3794/2009
(Α' 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του
άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α' 193), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α' 268), με το άρθρο 7 του
ν. 4283/2014 (Α'189), με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017
(Α'17), και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
Ανακοίνωση πρόσκλησης
για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων
Η πρόσκληση - Ανακοίνωση - υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές
εξετάσεις γίνεται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνο και
αναρτάται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
(Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και
στον διαδικτυακό του τόπο.
Οι ειδικές εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών Τεχνών
και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών,
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διενεργούνται το μήνα
Οκτώβριο και διαρκούν τρεις (3) ημέρες.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά και χρόνος
και τόπος υποβολής τους
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις
ειδικές εξετάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
από την 1η έως και την 10η Οκτωβρίου, εκάστου έτους.
Η ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στο διαδικτυακό του τόπο και στην διαύγεια.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Έντυπη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία
χορηγείται από το Τμήμα.
β) Τίτλος σπουδών.
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου, τύπου
αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης
πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια
ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, ή από το ΚΕΣΥ, όπως
ορίζονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση.
ε) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού του Δήμου ή της Κοινότητας
στην οποία είναι εγγεγραμμένος που φέρει επικυρωμένη
φωτογραφία του.
Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής
ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο
που επιδεικνύει στη γραμματεία του Τμήματος.
Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις
«Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».
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Άρθρο 4
Επιτροπή Εξετάσεων
1. Οι Ειδικές Εξετάσεις διενεργούνται από τα μέλη της
επιτροπής που διενεργούν τις εισιτήριες εξετάσεις για
την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία ορίζονται
με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από
εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
Η επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από
καθηγητές όλων των βαθμίδων ή υπηρετούντες λέκτορες στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της
Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι
στις εικαστικές τέχνες.
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο,
που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ' αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις
ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και
σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο οριζόμενος ως
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.
Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές, μέλος της Επιτροπής.
4. Η διάρκεια των εξετάσεων και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους αναφέρονται στην ανακοίνωση των Ειδικών
Εξετάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών
Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων
Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος
υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
σχετική πρόταση του Προέδρου του Τμήματος.
6. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα.
7. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για
τη διεξαγωγή των Ειδικών Εξετάσεων, ορίζει τα προς
εξέταση θέματα, συγκροτεί τις αρμόδιες επιτροπές και
ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις
αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει
τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α' εξάμηνο σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα
των εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε
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φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50X70 εκατοστών, με μολύβι,
κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50X70 εκατοστών, με
μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) εικαστικό έργο
σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50X70 εκατοστών, με
χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού ή ένα απτικό έργο
με πηλό από πρότυπο που τοποθετείται προς σχεδίαση
ή παραγωγή, επιπροσθέτως προσκομίζουν φάκελο με
εργασίες. Ο αριθμός των έργων του φακέλου δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 15 έργα σε σχέδιο και χρώμα.
Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
του υποψήφιου.
Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό
αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν
απτικά έργα από διάφορα υλικά.
2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει τον τόπο
διενέργειας των εξετάσεων και τοποθετεί το θέμα στην
αίθουσα των διαγωνιζομένων.
3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια και ο πηλός διατίθενται από το Τμήμα ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά
προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
Άρθρο 6
Επιτηρητές Εξετάσεων
1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και ο ορισμός των οποίων
γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
2. Οι Επιτηρητές είναι, υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση
των διαγωνιζομένων.
Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων
και τοποθέτησή τους
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων.
2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η
ταυτότητα των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο
Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία
κάθε υποψηφίου.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς
βαθμολόγηση έργα του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, τοποθετεί τα έργα σε φάκελο, πάνω στον οποίο
γράφει τα στοιχεία του υποψηφίου, τον αριθμό των έργων και μονογράφει. Έπειτα σφραγίζει το φάκελο καθώς
και το σημείο συμπλήρωσης στοιχείων.
2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής
συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο
με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που
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τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με
άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπεύθυνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις
συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την
καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται
από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με
απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του
αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).
Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί
με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και
βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής
του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή
Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το αθροισμάτων βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων διαιρούμενα διά του αριθμού των μελών
αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να
έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού,
που είναι καθ' υπέρβαση σε ποσοστό 5% επί του αριθμού
εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου
δεν επιτρέπεται και η αξιολόγησή τους αφήνεται στην
αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής
Εξετάσεων.
Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση
και διαδικασία εγγραφής
1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ανακοινώνει τα αποτελέσματα με τον Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν
για εγγραφή σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.
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2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα
εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί
για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου
κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της
Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί
σχετική πράξη.
Η έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής αρχίζει από το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2018-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. οικ.23962
(2)
Καθορισμός Νοσοκομείων στα οποία θα τεθεί σε
δοκιμαστική εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α')
«Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών
νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με
την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο
της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/
ΕΚ και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 66 τον ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α'),
3. του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α') «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας»,
4. της υπ' αριθ. Υ80/6-11-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β'),
5. της υπ' αριθ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β'),
6. της υπ' αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β').
Β) Το αριθμ. πρωτ. 47/10-11-2015 έγγραφο της Ε.Σ.Α.Ν.
Α.Ε. (νυν ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.).
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Δ) Την αριθμ Β2α/οικ.8871/31-1-2018 βεβαίωση της Δ/
νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
και της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
Ε) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των
αναφερόμενων σε αυτή φορέων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ανά Υγειονομική Περιφέρεια τα Νοσοκομεία
στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Σύστημα
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.):
1η ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Γ.Ν.Α. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
• Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (η οργανική μονάδα έδρας «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»)
• Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
• Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
• Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»)
• Γ.Α.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
• Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»
• ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
• Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)
4η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
• Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
• Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ (η οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
5η ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
6η ΔΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (η οργανική μονάδα έδρας ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
• Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ (οργανική μονάδα έδρας ΠΑΤΡΑ)
7η ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
• Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (η οργανική μονάδα έδρας ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 47684 Σχετ.45167
(3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας για τους υπαλλήλους
του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής
Ανάπτυξης και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α') «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47 Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5) Τις διατάξεις του π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/
22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
6) Τις διατάξεις Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α') «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7) Την αριθμ. 13912/15-5-2017(ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την
οποία διορίστηκε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της
παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του
ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/2017).
9) Το υπ'αριθ. 427/20-3-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ
«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας για τους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου, για
την διεκπεραίωση υποθέσεων του Νομικού Προσώπου
εκτός έδρας κ.λπ.
10) Την υπ'αριθμ. 426/20-3-2018 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ
«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας περί βεβαίωσης ύπαρξης
των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης
που θα προκληθεί, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ετήσιο όριο επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2018 για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής
Ανάπτυξης και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας, ως εξής:
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1
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ΠΕ
ΠΕ
TE
TE

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2
5
60
5

Από την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη, σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής
Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2018, ως εξής:
1. Ποσό 599,94 ευρώ για το εναπομείναν διάστημα
Απριλίου-Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του Κ.Α 10-6422.00
του προϋπολογισμού 2018 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα
μετακινούμενων υπαλλήλων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 29 Μαρτίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2102
(4)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 14041/8-12-2017
απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των
υπηρετούντων υπαλλήλων στην Π.Ε. Κιλκίς για το
έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
γ) του άρθρου 8 του π.δ. 142/2010 (Α'235) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»,
δ) της υπ' αριθ. 14138/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999
(Α'35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων
εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999
(Α΄ 180) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Δι-
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οίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010
(Α'40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύουν.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14041/8-12-2017 (ΦΕΚ 88/
Β΄/23-1-2018) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2018.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 93069/767/23-02-2018 έγγραφο
της Υποδ/νσης Οικον/κου Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.
Κιλκίς για τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτήν δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Κιλκίς, σε σχέση με αυτήν που αναφέρεται στην
υπ'αριθμ. πρωτ. 14041/8-12-2017 (ΦΕΚ 88/Β΄/23-1-2018)
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ.
498560/3978/29-11-2017 έγγραφο της Π.Ε. Κιλκίς.
9. Την υπ' αριθ. 35748/30-05-2017 (Β' 1971) απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας -Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφή πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 14041/8-12-2017
(ΦΕΚ 88/Β΄/23-1-2018) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί
ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατά το έτος 2018
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων
υπαλλήλων στην Π.Ε. Κιλκίς, προσθέτοντας σε αυτήν τα
εξής:
α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕ

10

ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
60
60

Επίσης να επιτραπεί ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά
μήνα ημερών με ανώτατο όριο (15) ημέρες το μήνα μέχρι
συμπληρώσεως των εξήντα (60) ημερών ετησίως Α) για
τους παρακάτω κλάδους- ειδικότητες μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Π.Ε Γεωτεχνικών
ειδικ. Γεωπονίας , ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικ. Κτηνιατρικής, ΠΕ
Μηχανικών ειδικ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
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ΠΕ Μηχανικών ειδικ. Πολιτικών Μηχανικών, TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, TE Μηχανικών, TE Εργοδηγών χωρίς πτυχίο, ΔΕ Γεωτεχνικών Γεωργίας Κτηνοτροφίας, ΔΕ Σπερματεγχυτών, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Π.Ε Γεωπονίας
Ι.Δ.Α.Χ, Π.Ε Κτηνιατρικής Ι.Δ.Α.Χ, TE Μηχανικών Ι.Δ.Α.Χ)
λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους, των αυξημένων
υποχρεώσεων και της απαραίτητης παρουσίας τους στην
εφαρμογή των προγραμμάτων που υλοποιούνται από
αυτούς όπως και στην πραγματοποίηση των ελέγχων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς
δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι μεταβάσεις
τους. Β) για όλους τους κλάδους-ειδικότητες μονίμου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων λόγω της συρρίκνωσης της
υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια (συνταξιοδοτήσεις και
μη ύπαρξη νέων προσλήψεων), κρίνεται σκόπιμη και
απόλυτα αναγκαία η ενασχόληση όλων των διαθέσιμων
Μηχανικών (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας), για
την εκτέλεση των παρακάτω συγκεκριμένων εργασιών
και δράσεων: 1) υπάρχουν έργα από το 2017 σε εξέλιξη, τα οποία και πρέπει να παρακολουθούνται από τους
επιβλέποντες, τους Πρ/νους και από τις επιτροπές παραλαβής (έργου, αφανών εργασιών κτλ) από την αρχή
του 2018, 2) υπάρχουν μελέτες από το 2017 σε εξέλιξη,
αλλά και μελέτες που αφορούν έργα που θα ενταχθούν
στο πρόγραμμα του 2018, 3) υπάρχουν επιτροπές ελέγχου (ετοιμόρροπων κτισμάτων, παιδικών χαρών, φροντιστηρίων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γηπέδων
κ.τ.λ.), που πραγματοποιούν ελέγχους από την αρχή του
2018, 4) υπάρχουν αρμόδιοι μηχανικοί για τον έλεγχο,
επισήμανση βλαβών και διενέργειας αυτοψιών στις καταγεγραμμένες βλάβες στο οδικό δίκτυο που πραγματοποιούν ελέγχους από την αρχή του 2018, 5) έκτακτες
μετακινήσεις που προκύπτουν από ακραία καιρικά φαινόμενα -θεομηνίες (χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες
κτλ), λόγω πυρκαγιών και οποιασδήποτε άλλης έκτακτης
ανάγκης, 6) πραγματοποιούνται αυτοψίες σε μηχανήματα έργων, κατόπιν αιτημάτων πολιτών και εταιρειών (για
αρχική απογραφή, μεταβίβαση, επανακυκλοφορία, έκδοση έγκρισης τύπου ΜΕ κτλ ), 7) εργασίες συντήρησης
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Κιλκίς, 8) γενικές
εργασίες στα πλαίσια της Πολιτικής προστασίας και 9)
έκτακτες εργασίες που προκύπτουν από ακραία καιρικά
φαινόμενα - θεομηνίες (χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες κτλ), λόγω πυρκαγιών και οποιασδήποτε άλλης
έκτακτης ανάγκης. Γ) για τους κλάδους ΠΕ Ιατρών, ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, TE Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας και TE Κοινωνικής Εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας λόγω
της φύσεως του αντικειμένου τους (πραγματοποίηση
εκτάκτων υγειονομικών ελέγχων καθώς και εκτάκτων
κοινωνικών -ψυχολογικών ερευνών) Δ) για τους κλάδους
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και TE Μηχανικών της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών λόγω της φύσεως του αντικειμένου
τους (πραγματοποίηση ελέγχων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων).
Στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών,
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Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Χημικών, TE Διοικητικού
Λογιστικού, TE Εργοδηγών χωρίς πτυχίο και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, λόγω της φύσεως του αντικειμένου της
υπηρεσίας και συγκεκριμένα της διενέργειας ελέγχων,
αυτοψιών και επιτόπιων ελέγχων λόγω καταγγελιών, να
επιτραπεί ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών κίνησης εκτός έδρας με ανώτατο όριο δέκα (10)
ημέρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα (60)
ημερών ετησίως.
Στο Γραφείο Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α να επιτραπεί ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών κίνησης εκτός έδρας
με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημέρες το μήνα μέχρι
συμπληρώσεως των εξήντα (60) ημερών ετησίως για τον
κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, λόγω της φύσεως
του αντικειμένου του Γραφείου και συγκεκριμένα λόγω
συμμετοχής του υπαλλήλου στην προγραμματισμένη
σχολή ΠΣΕΑ για το έτος 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
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Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, λόγω της φύσης του
αντικειμένου του, που μεταξύ άλλων είναι η πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα γεγονότα και φαινόμενα όπως
σεισμοί, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές
ή τεχνολογικές καταστροφές, δεν δύναται να κατανέμει
τις υπηρεσιακές ανάγκες του ομοιόμορφα ανά μήνα. Για
το λόγο αυτό να επιτραπεί ο ετήσιος συμψηφισμός των
κατά μήνα ημερών εκτός έδρας, έως ότου συμπληρωθούν οι αιτούμενες ανά ειδικότητα ημέρες κατά έτος.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 14041/
8-12-2017 (ΦΕΚ 88/Β΄/23-1-2018) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02014232604180008*

