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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

2

Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
(ΥΝΜΤΕΚΜ).

3

Καταλογισμός εξόδων στον Παλαντίδη Συμεών
του Συμεών.

4

Τροποποίηση της απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης
Πρασίνου στη διάρκεια του έτους 2019, Δήμου
Βόλου.

5

Έγκριση ίδρυσης του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του.

6

Yπερωριακή απασχόληση προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Μαλεβιζίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./35/7059
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης»
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010

Αρ. Φύλλου 1015

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...
κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-08-2018)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
τ.Β΄/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/29/30935/29-03-2017 απόφαση
έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
6. Το αριθμ. 179/12-02-2019 έγγραφο του Ελληνικού
Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
έξι (6) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ΦΕΚ 128/
τ.Γ΄/8-2-2019, που εκδόθηκαν με βάση την προκήρυξη
του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2017 (ΦΕΚ 21/τ.Α.Σ.Ε.Π./29-6-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΥΝΜΤΕΚΜ/122425/13485/1076
(2)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
(ΥΝΜΤΕΚΜ).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».
2. Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
22-09-2015) περί σύστασης Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
3. Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Της ΥΠΠΟA/ATNEKE/115620/350/15-3-2018 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΜΤΕ του
ΥΠΠΟΑ» (ΦΕΚ 1255/τ.Β΄/05-04-2018).
5. Της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/4953/4192/
3977/2992/2-2-2018 υπουργικής απόφασης δυνάμει της
οποίας η υπογράφουσα τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη
στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2014) «Αρχές
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
9. Της 2/5091/0026/25-05-2012 (ΦΕΚ 1741/τ.Β΄/
25-05-2012) απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή
δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
10. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».
11. Της ΥΝΜΤΕΚΜ/827/22-02-2019 (Α.Δ.Α.: 6Ι8Γ4653Π4ΠΝΥ) απόφασης ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού
10.800,00 € καταχωρημένη με α/α 21677/21-02-2019 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ Θεσσαλονίκης.
12. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τo πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα για
καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2019,
στις δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (10.800,00 €).

Τεύχος Β’ 1015/26.03.2019

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1021-201-0000000
και Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2410288001 του
οικονομικού έτους 2019.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την αριθμ. 2/5091/0026/
25-05-2012 (ΦΕΚ 1741/τ.Β΄/25-05-2012) απόφαση
του Υπ. Οικονομικών και του αριθμ. Υπ.Οικ./Γ.Λ.Κ./
Δ 26η/2/74839/0026/10-10-2012 (Α.Δ.Α.: Β437Η-Γ2Ξ)
εγγράφου με θέμα «Πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα για
καθαριότητα», για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού
των γραφείων και του «Πολυχώρου Πολιτισμού στην
οδό Ελ. Ζωγράφου 3» της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας στη
Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2019
Η Προϊσταμένη
ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
Ι

(3)
Καταλογισμός εξόδων στον Παλαντίδη Συμεών
του Συμεών.
Με την 75/04/2011/2014/06-02-2019 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Καλαμάτας,
καταλογίστηκαν τα έξοδα και δικαιώματα για την επίδοση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών της
αριθμ. 5436/23-06-2016 περίληψης εγγραφής υποθήκης για πολλαπλά τέλη του Τελωνείου Καλαμάτας,
μετά την εγγραφή του στο βιβλίο των υποθηκών του
υποθηκοφυλακείου - Κτηματολογίου Α΄ Κορίνθου
αριθμ. 694/30-07-2017 του ακίνητου με αριθμ. ΚΑΕΚ
280660313003/1/0 ιδιοκτησίας του οφειλέτη Παλαντίδη
Συμεών, συνολικού ποσού είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (21,70), στον Παλαντίδη Συμεών του Συμεών
και της Άννας με Α.Φ.Μ. 114969867, αγνώστου διαμονής
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 152
του ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 20832
(4)
Τροποποίηση της απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου στη διάρκεια του έτους 2019, Δήμου Βόλου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 627/4-1-2019 (Α.Δ.Α.: Ω60ΥΩ96-ΑΦΣ) απόφαση
(ΦΕΚ 186/τ.Β΄/31-1-2019), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007,
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Τεύχος Β’ 1015/26.03.2019

όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν. 4354/2015, περί καθιέρωσης της υπερωριακής
εργασίας, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού της
Διεύθυνσης Πρασίνου, κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
2. Το αριθμ. 18052/28-2-2019 έγγραφο του αναπληρωτή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρασίνου, με το
οποίο προτείνεται η τροποποίηση της προαναφερόμενης απόφασης, στο μέρος που αφορά στην καθιέρωση
της εκτός ωραρίου απασχόλησης μόνιμων υπαλλήλων,
λόγω μεταβολής του υφιστάμενου προσωπικού και προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι
ανάγκες της εν λόγω Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 627/4-1-2019 (Α.Δ.Α.: Ω60ΥΩ96ΑΦΣ) απόφαση (ΦΕΚ 186/τ.Β΄/31-1-2019), που αφορά
στην καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου, κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και ειδικότερα τις
γραμμές 8 και 9 του πρώτου πίνακα, που αφορά στην
καθιέρωση της εκτός ωραρίου απασχόλησης μονίμων
υπαλλήλων, κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Περιβάλλοντος, οι οποίες τροποποιούνται ως εξής:
Προτεινόμενος αριθμός
μόνιμων υπαλλήλων
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Δύο (2) υπάλληλοι
κλάδου ΠΕ Γεωπόνων
Ένας (1) υπάλληλος
κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος

Ώρες υπερωριακής
απογευματινής εργασίας
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
480
20

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων που ορίζονται για
την απασχόληση κάθε υπαλλήλου στην παρ. Α-2 του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα οποία η
υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
δεν υπερβαίνουν το ύψος των ετησίων πιστώσεων του
προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την αιτία αυτή
(Κ.Α. 35.6012-001 ποσού 40.000,00 €), μη επιτρεπομένης
της μεταβολής τους είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.
Κατά τα λοιπά, η 627/4-1-2019 (Α.Δ.Α.: Ω60ΥΩ96-ΑΦΣ)
απόφαση (ΦΕΚ 186/τ.Β΄/31-1-2019), εξακολουθεί να
ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 8 Μαρτίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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Αριθμ. 2602
(5)
Έγκριση ίδρυσης του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών
αυτού εις άπαντα τα Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 310 Α΄), το ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(ΦΕΚ 48/τ.Α΄/15-04-1983) – Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του
άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Το ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./18-02-2016) και την αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (Α.Δ.Α.:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Την αριθμ. 11436/03-09-2018 (Α.Δ.Α.: 90ΖΝ469Β7Γ0ΒΨ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 286ης/
23-01-2019 έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν
θέμα.
8. Το αριθμ. γεν. πρωτ. 1299/12-02-2019 έγγραφο της
Γραμματέως του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρυσούλας Κουταλά.
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9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης στην αριθμ. 402η/21-02-2019 τακτική συνεδρίαση, σχετικά με το παρόν θέμα.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
α) την ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Νευροψυχολογίας» και με διεθνή ονομασία «Laboratory
of Neuropsychology» στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και
β) τον Εσωτερικό Κανονισμό του, όπως αυτά κατατέθηκαν στη Σύγκλητο και έχουν ως ακολούθως:
«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Εργαστήριο με την ονομασία ’’Εργαστήριο Νευροψυχολογίας’’,
η διεθνής ονομασία του οποίου είναι ’’Laboratory of
Neuropsychology’’. Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο
πεδίο της Νευροψυχολογίας.
Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Το πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό, όπως
αυτός αποτυπώνεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή
Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας στοχεύει:
(1) Στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σχετικών με τη Νευροψυχολογία και συναφών πεδίων
του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
(2) Στην ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
που αφορούν στη Νευροψυχολογία.
(3) Στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα,
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
Νευροψυχολογίας και εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
τους συμπίπτουν, είναι σύμφωνοι ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.
(4) Στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για καίρια
ζητήματα από το πεδίο της Νευροψυχολογίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.
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(5) Στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
(6) Στην πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας στελεχώνεται από:
(1) Καθηγητές και μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας με
συναφή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και
εμπειρία.
(2) Έκτακτο διδακτικό προσωπικό, πανεπιστημιακούς
υποτρόφους και εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος
Ψυχολογίας με συναφή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και εμπειρία.
(3) Υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες που
εργάζονται υπό την επίβλεψη ή σε συνεργασία με Καθηγητές - μέλη του Εργαστηρίου.
(4) Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και απόφοιτους του οικείου Τμήματος ή συναφών
Τμημάτων ή Σχολών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Εργαστηρίου
ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του.
Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας διευθύνεται από Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις αρμοδιότητες που κατά το νόμο του ανατίθενται και επιπλέον:
(1) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
του Εργαστηρίου.
(2) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος τον κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου
και μεριμνά για την τήρησή του.
(3) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου και εγκρίνει τη χρήση τους
από το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης,
εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
(4) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
(5) Μεριμνά για την οικονομική ενίσχυση και την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου.
(6) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στη Συνέλευση Τμήματος.
(7) Εποπτεύει το προσωπικό του Εργαστηρίου.
(8) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
(9) Είναι υπεύθυνος για κάθε θέμα διοίκησης και για
την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
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(10) Μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων Ηθικής και
Δεοντολογίας στην Έρευνα από τα μέλη του Εργαστηρίου.
(11) Ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο και καθορίζει μέσα στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου την
προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων εφόσον
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Άρθρο 6
Οικονομικοί Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας προέρχονται από:
(1) Χρηματοδοτήσεις ή συγχρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και
διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και άλλες υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
(2) Χρηματοδοτήσεις ή συγχρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς
και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης και άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.
(3) Τέλη παρακολούθησης που καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά
προγράμματα που υλοποιούνται από το Εργαστήριο.
(4) Κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσικά
και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με σκοπό την ενίσχυση
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους
στόχους του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και στην ορθή ακαδημαϊκή και ερευνητική
πρακτική και ελευθερία.
Άρθρο 7
Χώρος Εγκατάστασης
Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας στεγάζεται σε χώρο
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύντομες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου δύνανται να φιλοξενηθούν
σε χώρους συνεργαζόμενων φορέων, εφόσον υπάρχει
σύμφωνη γνώμη και συμφωνία των συνεργαζόμενων
μερών και με προϋπόθεση την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει και για τους δύο φορείς.
Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία
Τα έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται από
το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας είναι τα εξής:
(1) Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας
(2) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
(3) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
(4) Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, βιβλίων και
περιοδικών
(5) Αρχείο Ερευνητικών προγραμμάτων
(6) Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
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Άρθρο 9
Τίτλος – Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι ’’Εργαστήριο Νευροψυχολογίας’’. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του στρογγυλή σφραγίδα με τα εξής στοιχεία:
’’Εργαστήριο Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης’’. Ο ξενόγλωσσος τίτλος του Εργαστηρίου είναι ’’Laboratory of Neuropsychology’’. Για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του, το Εργαστήριο χρησιμοποιεί
στρογγυλή σφραγίδα με τα εξής στοιχεία: ’’Laboratory of
Neuropsychology, Department of Psychology, University
of Crete’’.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης αποκτά ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσήςς
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 12 Μαρτίου 2019
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 8
(6)
Yπερωριακή απασχόληση προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ) Μαλεβιζίου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
(Συνεδρίαση 26-02-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1
και της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012» βάσει των οποίων στο
πεδίο εφαρμογής εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., που ανήκουν
στους Ο.Τ.Α.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Υπερωριακή Εργασία»
του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/5-5-2014), σύμφωνα με τις οποίες η
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2006 (ΦΕΚ 314 Α΄), που υπάγονται στις διατάξεις
του Κεφαλαίου Δευτέρου του ν. 4024/2011, εκδίδεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 3062/τ.Β΄/26-09-2016).
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5. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980.
7. Την αριθμ. 2/740112/ΓΔΠ/26-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών».
8. Το γεγονός της επέκτασης αρμοδιοτήτων της της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου
στις νέες Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου, σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή μετατάξεων.
9. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2019 της της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
10. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών επί 12ώρου βάσεως για πρόσθετη υπερωριακή, απογευματινή, καθώς και για εργασία κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημερήσιες, συμπεριλαμβανομένου σε αυτές την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής για νυκτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής,
τακτική, εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζει:
Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και προς συμπλήρωση εργασία του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, μέχρι 31-12-2019 ως εξής:
1) Τμήμα Διοικητικού οικονομικού σύμβασης αορίστου χρόνου, η συγκεντρωτική κατάσταση ωρών υπερωριών
και λοιπής εργασίας του έτους 2019 (ανά εξάμηνο) έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ανά εξάμηνο)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 22Η ΩΡΑ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

120

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2) Τμήμα Ύδρευσης αορίστου χρόνου, η συγκεντρωτική κατάσταση ωρών υπερωριών και λοιπής εργασίας του
έτους 2019 (ανά εξάμηνο) έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ανά εξάμηνο)
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ - 22Η ΩΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 6Η
ΠΡΩΙΝΗ - 22Η ΩΡΑ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

2

80

48

48

ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

1

80

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

72

ΔΕ Β. ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

80

96

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

120

72

ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

1

80

96

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

40

96
48

48

96

24
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3) Τμήμα Αποχέτευσης σύμβασης αορίστου χρόνου, η συγκεντρωτική κατάσταση ωρών υπερωριών και λοιπής
εργασίας του έτους 2019 (ανά εξάμηνο) έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ανά εξάμηνο)
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ - 22Η ΩΡΑ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 6Η
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΙΝΗ - 22Η ΩΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

1

72

48

96

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

1

72

48

96

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4) Τμήμα Ύδρευσης ορισμένου χρόνου, η συγκεντρωτική κατάσταση ωρών υπερωριών και λοιπής εργασίας του
έτους 2019 (ανά εξάμηνο) έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ανά εξάμηνο)
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 22Η ΩΡΑ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

115

96

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

2

100

96

ΥΕ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤ.

1

40

96

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Για την δαπάνη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. 60-00-02
και 60-03-02 του προϋπολογισμού έτους 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου .
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

Κ.Α. 60-00-02

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

15.000

2

Κ.Α. 60-03-02

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.000

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 8 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

11690

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1015/26.03.2019

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 - 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)

r 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) 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.

r 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02010152603190008*

