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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές
μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής
επικράτειας.

2

Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.

3

Υπερωριακή απασχόληση Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας».

4

Υπερωριακή απασχόληση Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας».

5

Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Airlab)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: 2099/ΓΔ4
(1)
Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές
μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής
επικράτειας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 (Α’169)
«Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου
89 του ν. 4485/2017 (Α’114) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδι-
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άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του
ν. 4485/2017 (Α’114) και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α’167) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
6.Τα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/27-7-2017)
«περί Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-2-2018) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α’/17-7-2019) «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β’ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
12. Την υπ’ αριθμ.1/03-01-2020 (ανακοινοποίηση στο
ορθό) πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από
αυτόν σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/603/199616/
Β1/17-12-2019 εισήγηση το άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. του
ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία κατά την παραμονή τους
στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες
παροχής εκπαίδευσης. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την
υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας.
Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές
που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών
υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για
όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους.
2. Οι ανήλικοι αιτούντες ή τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία εγγράφονται και με ελλιπή
δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 (Α’169), σε όλες τις τάξεις του
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και αποκλειστικά
στην Α’ τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους.
3. Η διαδικασία εγγραφής των ανωτέρω μαθητών/τριών πρέπει να διευκολύνεται από τους Διευθυντές/ντριες
ή Προϊστάμενους/ες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες οφείλουν να προβαίνουν σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ιδίως, μεταξύ άλλων,
υπόδειξη της πλησιέστερης σχολικής μονάδας βάσει της
διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, αίτημα για ίδρυση
Τ.Υ ΖΕΠ Ι και II, αίτημα για ίδρυση ΔΥΕΠ).
4. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων εγγράφουν τους ανωτέρω μαθητές/τριες κατόπιν υποβολής
αιτήσεως από: α) τους/τις κηδεμόνες τους ή β) τον/τη
Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων και με την
προσκόμιση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.
Στην αίτηση αναγράφεται η τάξη εγγραφής.
Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των στοιχείων των
μαθητών/τριών μπορεί να γίνει και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην υποβληθείσα αίτηση, μέχρι
την προσκόμιση μεταφρασμένων δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα αναφερόμενα στις
περιπτώσεις α και β του πρώτου εδαφίου πρόσωπα δεν
υφίστανται, δεν καθίσταται δυνατόν να ευρεθούν, ή για
οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να προβούν στην υποβολή της αίτησης, εγγράφονται με μέριμνα του ίδιου του/
της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.
Άρθρο 2
1. Για την εγγραφή σε Λύκειο, η Ηλεκτρονική Αίτηση
των ανήλικων αιτούντων ή των ανήλικων τέκνων των
αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι/ες επιθυμούν την
εγγραφή τους σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο,
μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του
σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης
Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς
taxis, αφού οι κηδεμόνες τους (ή, στην περίπτωση των
ασυνόδευτων ανηλίκων, οι επίτροποι τους) υποβάλουν
στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση
με την οποία:
α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων
να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση,
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β) δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου
που επιθυμούν να εγγραφούν,
γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/
ες την Ηλεκτρονική Αίτηση,
δ) δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν:
αα) το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και
ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας
προσφύγων στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση
κωδικών taxis
ή
γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό
πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην
περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο
κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την
αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση
κωδικών taxis.
2. Απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω
ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων.
3. Αναφορικά με τις εγγραφές των μαθητών/τριών Δ.Ε.
από ξένα σχολεία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14
της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Iανουρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 868/2019
(2)
Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 18η Σεπτεμβρίου 2019)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τo ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), εφεξής
«Νόμος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού 714/
2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφεξής «Κανονισμός» και το Παράρτημα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές
για τη Διαχείριση της Συμφόρησης των Διασυνδέσεων
(Congestion Management Guidelines).
3. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΦΕΚ Β’ 103/
31.01.2012) εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 178, όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 340/2014 απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1778/30.06.2014), όπως τροποποιήθηκε
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με την υπ’ αριθμ. 253/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1965/11.09.2015)
απόφαση ΡΑΕ, και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 425/2015 απόφαση ΡΑΕ «Χρήση των
εσόδων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της χώρας για το έτος
2016», με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός του
ανώτατου ποσού των € 61.000.000 το οποίο θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη της η ΡΑΕ κατά την έγκριση του
Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’ 2559/26.11.2015).
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-265979/09.08.2019 έγγραφο της AΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης
στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 16 του Κανονισμού 714/2009:
«Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
i. για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα
της κατανεμημένης δυναμικότητας ή/και
ii. για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες
διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες
γραμμές διασύνδεσης.
Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους σκοπούς των στοιχείων i ή/και ii
του πρώτου εδαφίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται,
υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές
των οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου ποσού που
καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές, ως έσοδα τα οποία
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές αρχές
όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των
τιμολογίων για το δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου.
Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε χωριστή
γραμμή εσωτερικού λογαριασμού μέχρις ότου μπορέσει
να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των στοιχείων i ή/
και ii του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός ενημερώνεται
για την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής που αναφέρεται
στο δεύτερο εδάφιο.»
Επειδή, στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 178 του ΚΔΕΣΜΗΕ, προβλέπεται ότι:
«2. Στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κατανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων εγγράφονται ως
έσοδα το τίμημα που καταβάλλουν Συμμετέχοντες για τη
δέσμευση ικανότητας μεταφοράς για τις διασυνδέσεις,
4. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος μεταφέρει το συνολικό ποσό
που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κατανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων
κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος και το εγγράφει ως
έσοδο σε Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού το οποίο
διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας, όπως
αυτές εκάστοτε ισχύουν.»
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την από 09.08.2019 επιστολή
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της (σχετικό 6) αιτείται τον καθορισμό της χρήσης των
εσόδων από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης
στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Συγκεκριμένα,
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενημερώνει για τη συγκέντρωση ποσού
ύψους €68.375.245,20 ως έσοδο από την εκχώρηση
δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις
της χώρας, αθροιστικά για το δεύτερο εξάμηνο του
2018 (€ 34.241.325,45) και το πρώτο εξάμηνο του 2019
(€34.133.919,75).
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ανωτέρω επιστολή της
(σχετικό 6), αναφέρει διακριτά και τα ποσά των εξόδων για την πληρωμή των γραφείων δημοπρασιών
JAO (€228.800,50) και SEE CAO (€63.961,57) για τα υπό
εξέταση δύο εξάμηνα (Β’ εξάμηνο 2018 και Α΄ εξάμηνο
2019), συνολικού ύψους €292.762,07. Τα εν λόγω κόστη
θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ για το 2020, σύμφωνα με την
Μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου
ΕΣΜΗΕ (σχετικό 4).
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ανωτέρω επιστολή της
(σχετικό 6) δεν υπέβαλλε αίτημα αναφορικά με τη δημιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής, βάσει των προβλέψεων του αρ. 16, παρ. 6 του Κανονισμού 714/2009
(σχετικό 2).
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, το συνολικό ποσό των εσόδων του Διαχειριστή από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις,
ήτοι €68.375.245,20 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη
μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 (σχετικό 2) και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 16 αυτού, το
ανώτατο ποσό εσόδου συμφόρησης από την εκχώρηση
δικαιωμάτων πρόσβασης που δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό των τιμολογίων, εγκρίνεται
από την Ρυθμιστική Αρχή του οικείου κράτους-μέλους.
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 425/2015 απόφαση
ΡΑΕ (σχετικό 5), το εν λόγω ανώτατο ποσό έχει οριστεί
στα 61 εκ. ευρώ και ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη
και την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό 6) κρίνεται
απολύτως αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί το ανώτατο
όριο, αποφασίζει:
Α. Τον καθορισμό του ανώτατου ποσού που προέρχεται από έσοδα συμφόρησης από την εκχώρηση
δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις
της Ελλάδας, το οποίο λαμβάνει υπόψη της η ΡΑΕ κατά
την έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ, σε
70.000.000 €.
Β. Την έγκριση χρήσης ποσού €68.375.245,20 από
το Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού (Κατανομή της
Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων βάσει του
άρθρου 178 του ΚΔΕΣΜΗΕ) που διατηρεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
για τη μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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Αριθμ. 1847
(3)
Υπερωριακή απασχόληση Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.
της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015 Α’).
•Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/
2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’).
•Το υπ’ αριθ. οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών.
• Την αριθμ. 137727/16365/18-11-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας» σε κοινωφελή
επιχείρηση - Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας»
(1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ).
•Την υπ’ αριθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ.
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί
λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς επιχείρησης.
•Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:
1. των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές- εκπαιδευτικές δραστηριότητες
(θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά προγράμματα)
2. των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών που δημιουργούνται
3. της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του
Δ.Σ. της Επιχείρησης, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
• Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 10-6022 και 10-6052 του Π/Υ οικονομικού
έτους 2020 και υπολογίζεται στο ποσό των 16.250,00 €
συνολικά.
Αποφασίζουμε την έγκριση της
Α. υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης όλων
των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης (13) κατά το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως και
31/12/2020, για 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.
Β. υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες
και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όλων
των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης (13) κατά το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως και
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31/12/2020, για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και
για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο
ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.
Γ. αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της
επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης
της παρούσας έως και 31/12/2020, για 1700 ώρες συνολικά για τους επτά υπαλλήλους, με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ
Ι

Αριθμ. 1848
(4)
Υπερωριακή απασχόληση Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.
της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ»
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
16-12-2015 Α’).
• Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/
2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’).
• Το υπ’ αριθ.: οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομικών.
• Την αριθμ. 137727/16365/18-11-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας» σε κοινωφελή
επιχείρηση - Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας»
(1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ).
• Την υπ’ αριθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του
Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις
ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς
επιχείρησης.
• Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
• Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:
1. των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες
(θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά προγράμματα)
2. των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών που δημιουργούνται
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3. της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του
Δ.Σ. της Επιχείρησης, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
• Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 15-6042 και 15-6054 του Π/Υ οικονομικού
έτους 2020 και υπολογίζεται στο ποσό των 1.250,00 €
συνολικά, αποφασίζουμε την έγκρισή της.
Α. της υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το
χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως
και 31/12/22020, για 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
2. της υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές
ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά
το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας
έως και 31/12/2020, για 96 ώρες για την υποπερίπτωση
(α) και για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ
Ι

Αριθμ. 3346
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο
«Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Airlab)».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’/7-5-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Την απόφαση της με αριθμό 7/5-11-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .
4. Την απόφαση της με αριθμό 67/20-11-2019 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

1901

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμό 103/
19-12-2019 για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με
τίτλο: «Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Airlab)», στο Τμήμα Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την υπ’αριθμ. 137444/Ζ1 Διαπιστωτική πράξη της
υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τριών (3)ετών, από
01-09-2019 έως 31-08-2022» (ΥΟΔΔ 709).
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α΄114).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (AIRLAB)», στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και την έγκριση του Εσωτερικού
Κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ», Ακρωνύμιο Air Lab, με αντικείμενο την
έρευνα και τη διδασκαλία στη γνωστική περιοχή των
τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου αέριας και
σωματιδιακής ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα, του
αέρα εσωτερικών χώρων και των χώρων εργασίας, του
ελέγχου θορύβου, των νέων τεχνολογιών στην περιβαλλοντική διαχείριση, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν διακριτές μονάδες:
1. Ρύπανσης της ατμόσφαιρας, μετεωρολογίας, και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών ελέγχου της ποιότητας του αέρα, των χαρακτηριστικών των αιωρουμένων σωματιδίων με φυσικές και γεωχημικές μεθόδους,
μεθόδους Οπτικής, ηλεκτρονικής, Raman μικροσκοπίας,
το σχηματισμό δευτερογενών και τριτογενών αεροσωματιδίων, τη μαθηματική μοντελοποίηση της διασποράς
των ρύπων, την ταυτοποίηση και ποσοστοποίηση των
πηγών εκπομπής ρύπων, την ανάπτυξη και εφαρμογή
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της ποιότητα
του αέρα, την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων
και Τεχνικών Έργων, Ατμοσφαιρική ρύπανση και καύση
ενεργειακών πρώτων υλών, Προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την ατμοσφαιρική ρύπανση,
Αέρια ρύπανση στον εσωτερικό χώρο μουσείων-επιδράσεις στα εκθέματα, τη χωροθέτηση βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, την πρόγνωση καιρού, την εκτίμηση/
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πρόγνωση δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2. Ευφυών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, με αντικείμενο τις τεχνολογίες ευφυών συστημάτων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με
άμεση εφαρμογή στην ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα μεταλλευτικά, γεωτεχνικά έργα
και τα τεχνικά έργα γενικότερα, την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την
εκτίμηση κινδύνου από φυσικές καταστροφές.
3. Εφαρμοσμένης γεωφυσικής με αντικείμενο τις σύγχρονες μεθόδους της εφαρμοσμένης γεωφυσικής σε
περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη ρύπανση
εδαφών και υπογείων υδάτων.
4. Φαινομένων μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος, και Περιβαλλοντικής Ηλεκτροχημείας, με αντικείμενο τη μεταφορά μάζας, θερμότητας και ορμής, την
ηλεκτρόλυση ρύπων, την ηλεκτροχημική επεξεργασία
αερίων ρύπων, την ηλεκτροκινητική κατεργασία εδάφους, την ενεργειακή τεχνολογία με έμφαση στην ηλεκτροχημική μετατροπή ενέργειας.
5. Ελέγχου θορύβου με αντικείμενο την εφαρμογή
Προηγμένης Τεχνολογίας Συστημάτων παρακολούθησης Αερόφερτου και Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου
και Δονήσεων από τη διάνοιξη και λειτουργία ορυχείων, λατομείων, τεχνικών έργων - Εκτέλεση ακουστικών
μετρήσεων αερόφερτου και εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων, ελέγχου θορύβου περιβάλλοντος,
αξιολόγηση ακουστικού περιβάλλοντος.
6. Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο την ενεργειακή και περιβαλλοντική οικονομική,
Ενεργειακή αγορά, Μελέτες κόστους οφέλους, ανάλυση
ευαισθησίας, περιβαλλοντική Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη, Σκοπιμότητα Επενδύσεων, εκτίμηση - διαχείριση
κινδύνου.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, άλλων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας στην περιοχή του περιβάλλοντος και της
ενέργειας, την εξεύρεση λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα
της εξορυκτικής δραστηριότητας, τον υπολογισμό αποθεμάτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
της χώρας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική συναίνεση.
3. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
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4. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στον οποίο
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και
άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, των Πανεπιστημίων της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές
και λοιπό προσωπικό.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται στη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και
μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
για τα αναλώσιμα υλικά αυτού. Υπογράφει κάθε έγγραφο
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για
οποιαδήποτε θέμα που αφορά στο εργαστήριο και δεν
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
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σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
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περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής»,
Ακρωνύμιο AirLab. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
& Περιβαλλοντικής Φυσικής», AirLab, και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02002080302200008*

