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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 217/2021 (1)
   Τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής 

της ΔΕΗ Α.Ε. που χορηγήθηκε με την υπό στοι-

χεία Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης Β’ 92). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 17η Φεβρουαρίου 2021)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’179) και ειδικότερα 
των άρθρων 13 και 132.

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ1/
οικ.17951/6.12.2000 υπουργικής απόφασης «Κανονι-
σμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (Β’1498).

3. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α’160).

4. Την υπ’ αρ. 4/24.12.2019 απόφαση του Κυβερνητι-
κού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» 
(Β’ 4893).

5. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-217970/28.02.2017 «Μελέτη 
Επάρκειας Ισχύος Κρήτης για την περίοδο 2017 - 2030 
A’ Τεύχος».

6. Την υπό στοιχεία Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Όροι και περιο-
ρισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (Β’ 92), (εφεξής 
και η «Ενιαία Άδεια Παραγωγής»), τροποποιηθείσα, μετα-
ξύ άλλων και με τις υπ’ αρ. 184/2015 (Β’ 1054), 186/2017 
(Β’ 1092), 1093/2017 (Β’ 13/2018) και 961/2020 (Β’ 3467) 
αποφάσεις της ΡΑΕ.

7. Την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103 απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1450/2013) «Καθορισμός πλαι-
σίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολο-
κληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/
ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρί-
ου 2010», τροποποιηθείσα μεταξύ άλλων και με την 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231 (Β’ 2646/2019) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 36060/1155/Ε.103/13-06-2013 απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής “Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέ-
τρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανι-
κών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (Β’ 1450)”».

8. Την υπ’ αρ. 512/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (με δ.τ. ΔΕΗ 
Α.Ε.) για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Νο 4 του ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης Β’ (Μεγαλόπολη 4), ονομαστικής ισχύος 
300 MW, σε εφαρμογή της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 4533/2018».
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9. Την υπ’ αρ. 513/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (με δ.τ. 
ΔΕΗ Α.Ε.) για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής No 1 του 
ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 1), ονομαστικής ισχύος 330 MW, 
σε εφαρμογή της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 4533/2018».

10. Την υπ’ αρ. 514/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (με δ.τ. ΔΕΗ 
Α.Ε.) για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Νο 3 του ΑΗΣ 
Μεγαλόπολη Α’, (Μεγαλόπολη 3) ονομαστικής ισχύος 
300 MW, σε εφαρμογή της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 4533/2018».

11. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-275079/16.01.2020 επι-
στολή της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία υποβλήθηκε δήλωση 
πρόθεσης διακοπής κανονικής λειτουργίας των υφιστά-
μενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

12. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-281764/14.05.2020 επι-
στολή της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία υποβλήθηκε δήλωση 
πρόθεσης διακοπής κανονικής λειτουργίας των υφιστά-
μενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

13. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-282457/27.05.2020 επι-
στολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με θέμα «Επίδραση κατάστασης 
λιγνιτικών μονάδων στην επάρκεια παραγωγής ΕΣΜΗΕ 
κατά το έτος 2020».

14. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-288270/16.09.2020 επι-
στολή της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία υποβλήθηκε δήλωση 
πρόθεσης διακοπής κανονικής λειτουργίας των υφιστά-
μενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την παρούσα 
απόφαση δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 

ν. 4001/2011, η ΡΑΕ έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των 
αδειών για την άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου αυτού, 
υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της δι-
αφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την 
προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περι-
βάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς αντα-
γωνισμού. Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι η ΡΑΕ, κατά τη 
χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια 
προκειμένου αυτές να είναι σύμφωνες, μεταξύ άλλων, 
με τις προβλέψεις του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχε-
διασμού. Η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και 
ανάκλησης των αδειών αυτών, καθώς και οι όροι και οι 
προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειες για την οποία χορηγούνται 
οι άδειες καθορίζονται με τον Κανονισμό Αδειών που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4001/2011.

Επειδή, η ως άνω διάταξη του άρθρου 13 του 
ν. 4001/2011 εξειδικεύεται ως προς τη διαδικασία τρο-
ποποίησης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στον Κανονισμό Αδειών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδό-

τηση του άρθρου 135 του Νόμου. Ωστόσο, δυνάμει της 
μεταβατικής διατάξεως της παρ. 14 του άρθρου 196 του 
ίδιου ως άνω νόμου, έως την έκδοση νέου Κανονισμού 
Αδειών, εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται η υπό 
στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/6.12.2000 υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμή-
θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής και ο «Κανονισμός 
Αδειών»).

Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 
των άρθρων 15 και 16 του Κανονισμού Αδειών, όπως 
ισχύουν, κατόπιν θεσμοθετήσεως της κατά τα ανωτέρω 
αποκλειστικής αρμοδιότητας της Αρχής για τη χορή-
γηση, τροποποίηση και ανάκληση αδειών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να προβαίνει στην 
τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και αυτεπαγγέλτως.

Επειδή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία 
36060/1155/Ε.103/13.06.2013 κοινής υπουργικής από-
φασης (σχετ. 7 της παρούσας) οι μονάδες I και II του ΑΗΣ 
Καρδιάς είχαν τη δυνατότητα λειτουργίας έως τη συ-
μπλήρωση 17.500 ωρών, εκκινώντας του υπολογισμού 
αυτού από την 01.01.2016. Οι εν λόγω μονάδες συμπλή-
ρωσαν τις προβλεπόμενες 17.500 ώρες λειτουργίας στις 
13.06.2019 και 25.06.2019 αντίστοιχα και ως εκ τούτου, 
έχουν διακόψει τη λειτουργία και θεωρείται ότι έχουν 
οριστικώς αποσυρθεί.

Επειδή, ο χρονισμός αποσύρσεων των υφισταμένων 
λιγνιτικών μονάδων περιλάμβανε για το έτος 2020 και 
ειδικότερα τον Απρίλιο του 2020, τις μονάδες του ΑΗΣ 
Αμυνταίου. Ειδικότερα, η ΔΕΗ Α.Ε. με επιστολή της προς 
τη ΡΑΕ (σχετ. 12) επεσήμανε ότι οι μονάδες I και ΙΙ του ΑΗΣ 
Αμυνταίου έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, δεδομέ-
νου ότι τον Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η θερμαντική 
περίοδος και δεν απαιτείται η παροχή τηλεθέρμανσης, 
ενώ παράλληλα δεν μπορούν να είναι διαθέσιμες, βάσει 
των οριζομένων στην ανωτέρω κοινή υπουργική από-
φαση, έως την έναρξη της περιόδου υψηλής ζήτησης. 
Περαιτέρω δε, ζητήθηκε από τον Διαχειριστή, ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., να ενημερώσει τη ΔΕΗ Α.Ε. για το αν κρίνει αναγκαίο 
να παραμείνουν διαθέσιμες οι εν λόγω μονάδες, για την 
περίοδο υψηλής ζήτησης του θέρους 2020, άλλως η 
επιχείρηση προτίθεται να δρομολογήσει τις αναγκαίες 
διαδικασίες οριστικής διακοπής της λειτουργίας τους.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με επιστολή της (σχετ. 13) προς 
τη ΔΕΗ Α.Ε. ζήτησε, για τη διασφάλιση της επάρκειας 
παραγωγής, τη διατήρηση σε λειτουργία όλων των δια-
θέσιμων λιγνιτικών μονάδων έως το πέρας της θερινής 
περιόδου υψηλής ζήτησης (ήτοι έως το τέλος Αυγούστου 
2020), καθώς και τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων 
σε ετοιμότητα έως το τέλος του 2020, πλην των μονάδων 
Αμυνταίου Ι και ΙΙ, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσυρ-
θούν στο τέλος του μηνός Αυγούστου 2020.

Επειδή, η δια της παρούσας τροποποίηση της Ενιαί-
ας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., αναφορικά με τη 
διαγραφή από το σώμα της Άδειας των μονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αποσυρθεί, 
κρίνεται ότι ουδεμία μεταβολή συνεπάγεται ως προς την 
πλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 του Κανο-
νισμού Αδειών κριτηρίων.
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Επειδή, περαιτέρω, τελεί υπό εκκρεμότητα η διαγρα-
φή από την Ενιαία Άδεια Παραγωγής των μονάδων 3 
και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης, κα-
τόπιν απόσχισης αυτών, δυνάμει των υπ’ αρ. 512/2018, 
513/2018 και 514/2018 αποφάσεων της ΡΑΕ. Άλλωστε, 
οι εν λόγω διακριτές Άδειες Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. 
έχουν μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες, βάσει των υπ’ αρ. 
383/2019, 384/2019 και 385/2019 αποφάσεων ΡΑΕ, και 
ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελούν πλέον περιε-
χόμενο της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής.

Επειδή, η διαγραφή των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ 
Καρδιάς και των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου 
από την Ενιαία Άδεια Παραγωγής, σε συνέχεια αιτήματος 
της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και η προδιαληφθείσα εκκρεμότητα 
διαγραφής των μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπο-
λης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης, αξιολογήθηκαν κατά την 
από 17.02.2021 συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Κανο-
νισμού Αδειών Παραγωγής (Β΄ 1498/2000), με βάση το 
σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των φακέλων που 
υποβλήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν επηρεάζονται τα 
κριτήρια του νόμου και του οικείου Κανονισμού Αδειών.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει
1. Την αντικατάσταση του Πίνακα 1 «Θερμικές Μονά-

δες σε λειτουργία - Σύστημα», όπως εμπεριέχεται στην 
υπ’ αρ. 1093/2017 απόφαση της ΡΑΕ, «Τροποποίηση της 
Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που χορηγήθη-
κε με την υπό στοιχεία Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Β’ 92), ως τροπο-
ποιηθείσα ισχύει» (Β’ 13/2018), με τον ακόλουθο Πίνακα, 
προκειμένου να διαγραφούν οι μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ 
Καρδιάς, οι μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου, οι Μονά-
δες 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης. 
Συνεπώς, ο Πίνακας 1, μετά τα ανωτέρω διαμορφώνεται 
και αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία – Σύστημα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΟΝΟΜ.
ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΑΠΟΔ.
ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΘΕΡΜ.
ΙΣΧΥΣ

(MWth)

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΤΟΣ

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΟΣ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΗΣ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 300 274 1984 2029

2 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 300 274 1984 2029

3 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 310 283 67 1985 2030 Συνολική απόδο-
ση θερμότητ ας 
137 MWth από 

τις 2
εκ των 3
μονάδων

4 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 310 283 67 1986 2031

5 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 375 342 70 1997 2042

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 306 280 50 (1980)
1990 2035

4 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 306 280 50 (1981)
1991 2036

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

4 [Μεγά-
λο Λαύ-

ριο (ΣΚ) 3
Α/Σ και 1 

ATM]

ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ/ 

ΝΤΙΖΕΛ1
559,9 550,2

(516,6)2 1999 2034

ΑΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

[Συνδυ-
ασμ ένος 
Κύκλος 
(ΣΚ) 2

Α/Σ και 1 
ATM]

ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ/ 

ΝΤΙΖΕΛ1
484,6 476,3

(429)2
(2001)
2002 2037

(1) Το καύσιμο Ντίζελ αποτελεί εναλλακτικό καύσιμο της μονάδας σε καταστάσεις κρίσης ΦΑ
(2) Μέγιστη ισχύς Μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο Ντίζελ
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η Ενιαία Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που χορη-

γήθηκε με την υπό στοιχεία Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Β’ 92/2002), όπως 
έχει τροποποιηθεί.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώ-
ρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 (Α’179).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1082 (2) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4793/04-09-2020 από-

φασης Πρύτανη περί καθορισμού τομέων ευθύ-

νης και αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμού 

σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (Β’ 3850). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13, του άρθρου 

15 και της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 «Ει-
σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

2. τις διατάξεις του άρθρου 65 έως 70 και των άρθρων 
125 και 128 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

3. τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και της παρ. 15 του 
άρθρου 15 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί,

4. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποι-
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4210/2013 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 254), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση του προα-
ναφερόμενου νόμου εκδοθείσα απόφαση υπό στοιχεία 
ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 και την υπό στοι-
χεία ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

5. τις διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 2 (θ) του άρ-
θρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

6. τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 περί συγκρότησης 
συλλογικού οργάνου διοίκησης του ν. 2690/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

7. την υπό στοιχεία 108159/Ζ1/21.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) 
(ΑΔΑ 60Ζ246ΜΤΛΗΧΓ9) διαπιστωτική πράξη της Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπι-
στώνεται η εκλογή του Δημητρίου Μπουραντώνη του 
Χαραλάμπους, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Ιδρύματος, ως Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 
01.09.2020 έως 31.08.2024,

8. την υπ’ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2020 έως 31.08.2021, 

9. την υπ’ αρ. 4793/04-09-2020 (Β’ 3850) απόφαση Πρύ-
τανη περί καθορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτή-
των Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη,

10. την έγκριση και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. (συνεδρία 11η/18.03.2021/4) για την τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 4793/04-09-2020 (Β’ 3850) απόφασης Πρύτα-
νη περί καθορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων 
Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 944/09.03.2021 εισήγηση του 
Πρύτανη Ο.Π.Α.,

11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει: 

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4793/04.09.2020 (Β’ 3850) 
απόφασης Πρύτανη περί καθορισμού τομέων ευθύνης 
και αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη ως ακολούθως:

Α. Ορίζει τους τομείς ευθύνης και τις αρμοδιότητες 
κάθε Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ως ακολούθως:

1. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προ-
σωπικού

α. Την εποπτεία και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του Ιδρύματος.

β. Την μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή των 
ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας καθώς και για 
την λειτουργία των εκπαιδευτικών υποδομών του Ιδρύ-
ματος.

γ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των διοικη-
τικών υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών μονάδων και των 
γραμματειών των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, 
των οποίων και προΐσταται.

δ. Την υπογραφή πράξεων χορήγησης χρονοεπιδο-
μάτων, κατάταξης σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, 
χορήγησης αδειών, εξαιρουμένων των αδειών κατοχής 
Β’ θέσης μελών ΔΕΠ, όλων των κατηγοριών του προσω-
πικού του ΟΠΑ, μονίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε 
μορφής, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού, μο-
νίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε μορφής.

ε. Την εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Διασφά-
λισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
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στ. Την εποπτεία των δράσεων του Ο.Π.Α. που σχε-
τίζονται με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(Δ.Α.Σ.Τ.Α.).

ζ. Την εποπτεία της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του 
Ο.Π.Α., ως αυτοτελούς και αποκεντρωμένης υπηρεσίας 
του Ιδρύματος.

η. Την υπογραφή πράξεων που αφορούν σε εγγραφές 
και μετεγγραφές φοιτητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών και 
κατατάξεων πτυχιούχων.

θ. Την έγκριση αναπαραγωγής και διανομής πανεπι-
στημιακών σημειώσεων.

ι. Την εποπτεία της ενημέρωσης της ιστοσελίδας του 
Ιδρύματος.

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
του Τμήματος Στατιστικής, Βασίλειος Βασδέκης του Γε-
ωργίου (ΑΔΤ: ΑΝ 531436), ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Προσωπικού.

2. Αντιπρύτανης ‘Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης
α. Την προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
β. Την εκπροσώπηση του ΟΠΑ στη σύναψη συμβάσε-

ων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων 
και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

γ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων, αιτή-
σεων, προτάσεων για την ανάληψη υπό του Πανεπιστη-
μίου ερευνητικών έργων στο πλαίσιο προκηρυσσόμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχής του πανεπι-
στημίου σε προκηρυχθησόμενους διαγωνισμούς, για 
την ανάληψη ερευνητικών έργων, την υπογραφή των 
σχετικών ΤΔΕ/ΤΔΥ, καθώς και συμβάσεων, συμβολαίων 
πληρεξούσιων η οιωνδήποτε άλλων απαιτουμένων εγ-
γράφων, υπό τη ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτρο-
πής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.

δ. Την Προεδρία του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρ-
φωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Αναπληρω-
τής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, κ. Γεώργιος Λεκάκος του Δημητρίου (ΑΔΤ: 
ΑΝ 128115), ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μά-
θησης.

3. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Υποδομών

α. Την εισήγηση για την κατάρτιση και αναμόρφωση 
του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων καθώς και για 
την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών.

β. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου 
προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων.

γ. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
δαπανών, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλε-
ση εργασιών, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών 
προς το ΟΠΑ, εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε 
άλλα όργανα.

δ. Την υπογραφή συμβάσεων με μισθωτές και εκμι-
σθωτές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
αφορούν στην εκτέλεση των προϋπολογισμών του Ιδρύ-

ματος, μετά από απόφαση των κατά τον νόμο προβλε-
πομένων οργάνων του Ιδρύματος.

ε. Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων των 
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.

στ. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών 
για την ανάδειξη ανάδοχου που αφορούν προμήθειες, 
υπηρεσίες και έργα, καθώς και πράξεων συγκρότησης 
επιτροπών παραλαβής αυτών.

ζ. Την εποπτεία θεμάτων που αφορούν στην αξιοποί-
ηση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και 
των εν γένει νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του Ιδρύματος.

η. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρω-
μής και προπληρωμής που αφορούν στην εκτέλεση των 
προϋπολογισμών του Ιδρύματος, μετά την απόφαση των 
κατά νόμο προβλεπόμενων οργάνων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

θ. Την εποπτεία της Φοιτητικής Λέσχης και την ευθύνη 
θεμάτων Φοιτητικής Μέριμνας.

ι. Την άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας 
και προστασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Κων-
σταντίνος Δράκος του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΚ 528686), ως 
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υπο-
δομών.

4. Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
α. Τον συντονισμό και την οργάνωση για τις πρωτο-

βουλίες του Ο.Π.Α. για στρατηγικές συνέργειες με Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού για κοινά 
προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα και πά-
σης φύσεως διεθνείς συνεργασίες.

β. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασίες του 
Ο.Π.Α. με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

γ. Την εποπτεία για την εκτέλεση διεθνών και ευρω-
παϊκών προγραμμάτων οποιασδήποτε μορφής κινητι-
κότητας και ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του 
ERASMUS.

δ. Την εποπτεία και παρακολούθηση για την εκτέλεση 
των πρωτοκόλλων διεθνούς συνεργασίας (memoranda 
of understanding) του πανεπιστημίου.

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Βασίλειος Παπαδάκης του Μιχαήλ (ΑΔΤ: Ρ 501141), ως 
Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Β. Καθορίζει τη σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη ως 
ακολούθως: Τον Πρύτανη, όταν απουσιάζει, κωλύεται, 
έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε 
λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Βασίλει-
ος Βασδέκης, τούτου δε απόντος ή κωλυόμενου ή ελλεί-
ποντος ή ακυρωθέντος του ορισμού του, αναπληρώνει ο 
Αντιπρύτανης, Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης, τούτου 
δε απόντος ή κωλυόμενου ή ελλείποντος ή ακυρωθέντος 
του ορισμού του αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Δράκος, τούτου δε απόντος ή κωλυό-
μενου ή ελλείποντος ή ακυρωθέντος του ορισμού του, 
αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεώργιος Λεκάκος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

      Αριθμ. 607 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Γενικού Νοσοκομείου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑ-

ΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ». 

 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το ΦΕΚ Α΄ 129/2010, ΚΕΦ. Δ’, άρθρο 8 - Διοίκηση 

Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. 
2. Την υπ’ αρ. 32015/16-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΛ5Ο469ΗΔΜ-

0ΗΕ) απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννή-
σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με 
θέμα: «Ορισμός Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν.-Κ.Υ.Ληξουρίου».

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83707/28-12-2020 από-
φαση του Υφυπουργού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή 
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ-
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ.,  ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2021» 
(Β΄ 5881).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83703/28-12-2020 
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Ενεργείς Εφημερί-
ες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, 
Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυ-
χολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και 
Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειο-
νομική Περιφέρεια» (B΄ 5880).

5. Την υπ’ αρ. 3807/15-01-2021, ΑΔΑ: Ω0ΔΓ469ΗΔΜ-
ΘΔ2 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ «Καθιέρωση με 
αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια» (Β΄ 230).

6. Την υπ’ αρ. 3810/15-01-2021, ΑΔΑ: 6ΟΚΧ469ΗΔΜ-
ΣΑΗ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ «Ενεργείς Εφη-
μερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολό-
γων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών 
και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγει-
ονομική Περιφέρεια» (Β΄ 230).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 σχε-
τικά με «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005, απο-
φασίζει:

Α. Την υπερωριακή εργασία των εργαζομένων, οι οποί-
οι θα εργασθούν υπερωριακά από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή κατά τις ώρες από 15:00-22:00, για την αντιμετώ-
πιση αυξημένων Υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 
2021, όπως παρακάτω:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
5 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
7 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2

8 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3

9 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
11 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2
13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 29
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΩΝ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 1.560

Β. Την υπερωριακή εργασία κατά το πρωινό, απογευ-
ματινό και νυχτερινό ωράριο και από Δευτέρα μέχρι και 
Κυριακή στους παρακάτω εργαζόμενους, οι οποίοι θα 
εργασθούν υπερωριακά, για την αντιμετώπιση αυξημέ-
νων Υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2021:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
3 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 1
4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
5 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
7 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2

8 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3

9 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
11 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2
13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 29
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΩΝ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 2.808
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Γ. Την υπερωριακή εργασία κατά το πρωινό, απογευ-
ματινό και νυχτερινό ωράριο από Δευτέρα μέχρι και 
Κυριακή κατά το έτος 2021 στους εργαζόμενους στους 
κλάδους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτριών Υγεί-
ας, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΥΕ Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ 
Μεταφορέων Ασθενών, ανάλογα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν από τις εφημερίες:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8

2 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

3 ΤΕ ΜΑΙΩΝ 1

4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8

5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 20

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΩΝ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 14.432

Δ. Την έγκριση των εφημεριών του Επιστημονικού 
Προσωπικού κατά το έτος 2021:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
2 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωρι-
ακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
εντός της εγκεκριμένης πίστωσης ύψους 40.300,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, 
για το έτος 2021 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑΕ 0261 και 0263 του οικείου Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ληξούρι, 17 Μαρτίου 2021 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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