
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή διοικητικού προστίμου στον TIRE 
PARVAR ALI REZA του IBRAHIM και της SALWA για 
την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατο-
χής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός 
ελληνικής επικράτειας.

2 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου Ν. Λάρισας.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ορθοδοντική-
Orthodontics» και μετονομασία του σε «Κοινωνική 
Οδοντιατρική, πρόληψη και στοματική υγεία», 
και τίτλο στην αγγλική γλώσσα «Community 
Dentistry, prevention and oral health».

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ- ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ» 
(Prosthodontics-Orofacial Pain).

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
«Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» Β΄εξάμηνου οικ. έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή διοικητικού προστίμου στον TIRE 

PARVAR ALI REZA του IBRAHIM και της SALWA 

για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης 

κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος 

εντός ελληνικής επικράτειας   .

 Με την 58/06-06-2019 καταλογιστική πράξη της Προ-
ϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλ-
λεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1α ν. 2960/2001, 
στον TIRE PARVAR ALI REZA του IBRAHIM και της SALWA 
(κάτοχος του αριθμ. 509252 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή 
Προστασία), που τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμο-
νής στην Ελλάδα (σχετική η αριθμ. 1507/19/1444778/
06-07-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλει-
ας), διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€), πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή 
παράβαση παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας εντός 
ελληνικής επικράτειας του Ι.Χ.Ε. οχήματος μάρκας AUDI 
A4, 1.781 κ.ε., με αριθμό κυκλοφορίας PF194B και αρ. 
πλαισίου WAUZZZ8DZSA094056, γερμανικών αρχών, χω-
ρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 
και τη Δ.247/88 Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999). 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 9060/95005  (2)
 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργί-

ας υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου Ν. Λάρισας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015), 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65 και 280 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).

4. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων».

6. Την 8224/95155/30.6.2015 απόφαση, αναφορι-
κά με την «Καθιέρωση εξαιρέσεων από την 5νθήμε-
ρη εργασία και 24ωρη-12ωρη λειτουργία υπηρεσιών 
του Δήμου Τυρνάβου», η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1543/τ.Β΄/22.7.2015 (ΑΔΑ: 7ΤΟΠΟΡ10-6ΒΚ).

7. Την 616/4016/18.1.2019 απόφαση, αναφορικά με 
την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.), του Δήμου Τυρνάβου», η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 208/τ.Β΄/1.2.2019.

8. Την 2570/14.3.2019 οικονομική βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου 
περί ύπαρξης πιστώσεων.

9. Την 76/21.3.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Τυρνάβου Ν. Λάρισας σχετικά με τον 
«Καθορισμό ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου 
Τυρνάβου Ν. Λάρισας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την «Καθορισμό ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου Ν. Λάρισας», ως εξής:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.1  Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλ-

λοντος
1.1.1  Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύ-

κλωσης
• Καθιερώνεται η 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών 

Καθαριότητας όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω των αναγκών που 
προκύπτουν από: α) την αύξηση του πληθυσμού, β) την 
αύξηση της χωρικής αρμοδιότητας, γ) την λειτουργία 
κατά το Σάββατο, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ-
ρες της υπηρεσίας καθαριότητας λόγω της αύξησης του 
όγκου των απορριμμάτων, δ) την λειτουργία των λαϊκών 

αγορών στον Δήμο και ε) την ύπαρξη οικισμού ROMA 
πλέον των 2.500 κατοίκων στα βόρεια του Τυρνάβου, σε 
3 βάρδιες από 7:00 έως 13:25, από 15:00 έως 21:25 και 
24:00 έως 6:25 της επομένης.

Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν τριάντα (30) και συγκεκριμένα: επτά (7) ΔΕ οδη-
γοί αυτοκινήτων, είκοσι (20) ΥΕ εργάτες καθαριότητας, 
ένας (1) ΥΕ εργάτης βοηθητικών εργασιών, ένας (1) ΔΕ 
Χειριστής Σαρώθρου, ένας (1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυ-
τοκινήτων. 

• Καθιερώνεται η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαρι-
ότητας και Ηλεκτροφωτισμού το Σάββατο, λόγω της 
ανάγκης αποκομιδής των απορριμμάτων στο εμπορικό 
κέντρο των πόλεων του Τυρνάβου και του Αμπελώνα, 
δεδομένης της πυκνότητας των οικοδομών (πολυκα-
τοικίες και των έντονων εμπορικών δραστηριοτήτων 
σε συνδυασμό με τον καθαρισμό της λαϊκής αγοράς του 
Σαββάτου στην πόλη του Τυρνάβου και τον ορισμό της 
Δευτέρας ως ημέρας ανάπαυσής τους.

Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν πέντε (5) και συγκεκριμένα ένας (1) ΔΕ οδηγός 
αυτοκινήτων και τέσσερις (4) ΥΕ εργάτες καθ/τας. 

1.1.2 Γραφείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου
• Καθιερώνεται η λειτουργία του Γραφείου για όλες τις 

ημέρες του μήνα και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και το Σάββατο με τον ορισμό της Δευτέρας ως 
ημέρας ανάπαυσης. Το ωράριο θα είναι συνεχές ή δια-
κεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της που παρου-
σιάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους προκειμένου 
να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης των 
χώρων πρασίνου με εργασίες που αφορούν το πότισμα, 
τη λίπανση, τους ψεκασμοί, το κλάδεμα κ.α. και οι οποίες 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τις καθημερινές για 
την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και η αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (πτώση δένδρων κ.α.) από ακραία 
καιρικά φαινόμενα.

Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν τρεις (3), ένας (1) ΔΕ κηπουρός, ένας (1) ΥΕ εργάτης 
πρασίνου, ένας (1) ΥΕ εργάτης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
• Καθιερώνεται η λειτουργία της Υπηρεσίας Κοιμητη-

ρίων όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο με τον ορισμό της 
Δευτέρας ως ημέρας ανάπαυσης και ορίζονται διακε-
κομμένες οι καθημερινές ώρες εργασίας ανάλογα με τις 
ανάγκες, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας 
και μορφής της υπηρεσίας (ταφή νεκρών μετά την πα-
ρέλευση 12/ωρου, βούληση συγγενών, εκταφή νεκρών 
σε ώρες χαμηλής επισκεψιμότητας κ.λπ.).

Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν δύο (2) ΥΕ εργάτες νεκροταφείου (ταφής - εκταφής 
νεκρών).

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού/Αθλητι-
σμού και Παιδείας

Εκδηλώσεις:
• Για την αντιμετώπιση από το Δήμο κάθε είδους εκ-

δηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές, πολιτιστικές 
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εκδηλώσεις και προγράμματα προβολής) καθιερώνεται 
για μέρος του Τμήματος η λειτουργία του, ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Από Δευτέρα 

έως Παρασκευή 

06.00 έως 22.00

Από Δευτέρα 

έως Σάββατο 

06.00 έως 

22.00

Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες 

06.00 έως 

22.00

ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 1 1

Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν ένας (1) ΔΕ τεχνιτών.

3.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΑΣ 

3.1 Τμήμα Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων
• Για την κάλυψη των απρόβλεπτων καταστάσεων που 

άπτονται των συνθηκών ενεργοποίησης του μηχανισμού 
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καθώς και για 
την αντιμετώπιση από το Δήμο βλαβών στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, εκτάκτων 
αναγκών από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και 
κάθε είδους εγκαίρων επεμβάσεων για αποτροπή του 
δημόσιου κινδύνου από διάφορες περιπτώσεις καθιε-
ρώνεται για μέρος του Τμήματος η λειτουργία για όλες 
τις ημέρες του μήνα και τις ημέρες του Σαββάτου με τον 
ορισμό της Δευτέρας ως ημέρας ανάπαυσης, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών και ορίζονται διακεκομμένες 
οι καθημερινές ώρες εργασίας όταν παρίσταται ανάγκη.

Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν τρεις (3), ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έρ-
γου, ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ένας (1) ΔΕ Τεχνίτης 
Δομικών Έργων.

II. Μετά την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παύει 
να ισχύει η επί του ιδίου αντικειμένου 61/2015 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

III. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρ-
νάβου για το έτος 2019, ως εξής:

α/α Κ.Α. Ποσό σε €
1 02.10.6012.01 1.500,00
2 02.10. 6022.01 750,00
3 02.20.6012 500 ,00
4 02.20.6022 1.000,00
5 02. 20.6042 4.500,00
6 02.30.6012 1.000,00
7 02.30.6022 500,00
8 02.35.6012 1.000,00
9 02.35.6022 500,00

10 02.45.6042 1.000,00
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη 

στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τυρνάβου.

Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η 
8224/95155/30.6.2015 απόφαση, αναφορικά με την 
«Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία 
και 24ωρη-12ωρη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου 

Τυρνάβου», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1543/
τ.Β΄/22.7.2015 (ΑΔΑ: 7ΤΟΠΟΡ10-6ΒΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 15 Ιουλίου 2019

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 1280/11-07-2019 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ορθο-

δοντική-Orthodontics» και μετονομασία του σε 

«Κοινωνική Οδοντιατρική, πρόληψη και στο-

ματική υγεία», και τίτλο στην αγγλική γλώσ-

σα «Community Dentistry, prevention and oral 

health». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο: «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παράγραφο 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 38 Α΄),

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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10. την απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Ορθοδοντική-
Orthodontics» του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ 
(ΦΕΚ 3658 Β΄2018),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
19-3-2019),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση: 
22-05-2019),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση: 30-05-2019),

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών «Ορθοδοντική-Orthodontics» και τη 
μετονομασία του σε «Κοινωνική Οδοντιατρική, πρόλη-
ψη και στοματική υγεία» και τίτλο στην αγγλική γλώσσα 
«Community Dentistry, prevention and oral health», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019- 2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Οδοντιατρική, πρόληψη 
και στοματική υγεία» και τίτλο στην αγγλική γλώσσα 
«Community Dentistry, prevention and oral health», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Κοινωνική Οδοντιατρική, πρόληψη και στοματική 
υγεία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Προληπτικής 
και Κοινωνικής Οδοντιατρικής, της Παιδοδοντιατρικής 
και της Ορθοδοντικής.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τρεις διακριτές ειδικεύσεις 
σπουδών: «Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρι-
κή  - Preventive and Community Dentistry», «Παιδο-
δοντιατρική - Paediatric Dentistry» και «Ορθοδοντική 
- Orthodontics».

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Οδοντιατρική, πρόληψη και 
στοματική υγεία» / «Master of Science in Preventive and 
Community Dentistry», και αντίστοιχα με τις ειδικεύσεις 
του προγράμματος, στην «Προληπτική και Κοινωνική 
Οδοντιατρική», «Preventive and Community Dentistry», 
στην «Παιδοδοντιατρική», «Paediatric Dentistry» και 
στην «Ορθοδοντική», «Orthodontics».

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
ογδόντα (180) μονάδες ECTS για τις ειδικεύσεις «Παι-
δοδοντιατρική» και «Ορθοδοντική» και εκατόν είκοσι 
(120) μονάδες ECTS για την ειδίκευση «Προληπτική και 
Κοινωνική Οδοντιατρική».

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση, 
ερευνητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τις ειδικεύ-
σεις «Παιδοδοντιατρική» και «Ορθοδοντική» και τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Προληπτική 
και Κοινωνική Οδοντιατρική».

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντια-
τρική, πρόληψη και στοματική υγεία» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

τα οποία ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) 
ανά εξάμηνο για τις ειδικεύσεις «Παιδοδοντιατρική» και 
«Ορθοδοντική» και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) ανά 
εξάμηνο για την ειδίκευση «Προληπτική και Κοινωνική 
Οδοντιατρική».

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί 
οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Αντισταθμιστικά, το 
Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια για 
την οικονομική στήριξη των φοιτητών και την ενίσχυση 
του ερευνητικού έργου.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Π.Μ.Σ. «Ορθοδοντι-
κή-Orthodontics» του Τμήματος Οδοντιατρικής ολοκλη-
ρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την απόφαση 
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ίδρυσης του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 3658 Β΄2018) 
και τον Κανονισμό λειτουργίας του (ΦΕΚ 3658 Β΄2018).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντιατρική, πρόληψη και στομα-
τική υγεία- Community Dentistry, prevention and oral 
health», καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 1282/11-07-2019 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο: «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ- ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 

ΠΟΝΟΣ» (Prosthodontics-Orofacial Pain). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο: «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02- 08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση: 19-3-2019).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση: 22-05-2019).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση: 30-05-2019).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο: «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ» 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 
ΠΟΝΟΣ» (Prosthodontics-Orofacial Pain) με δύο ειδικεύ-
σεις Α) «Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολο-
γία» (Prosthodontics and Ιmplant Prosthodontics) και 
Β) «Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γνα-
θολογία» (Orofacial Pain Management and Gnathology), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Με το ΠΜΣ «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος» 
επιδιώκεται υψηλού επιπέδου ειδίκευση πτυχιούχων 
οδοντιάτρων σε αυτό το οδοντιατρικό πεδίο, ικανών 
για την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων που 
απαιτούν βαθιά επιστημονική γνώση και δεξιότητες πέ-
ραν εκείνων που εξασφαλίζει το προπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών.

Συγκεκριμένα, σκοπός του ΠΜΣ «Προσθετική-Στομα-
τοπροσωπικός Πόνος» είναι η παροχή προχωρημένης 
θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων και κριτικής ικανότητας στη διάγνωση 
και διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν από την 
απώλεια δοντιών ή των στηρικτικών τους ιστών. Το ΠΜΣ 
«Προσθετική–Στοματοπροσωπικός Πόνος» περιλαμβά-
νει δύο κλινικές ειδικεύσεις Α) Προσθετική και Προσθε-
τική Εμφυτευματολογία και Β) Αντιμετώπιση Στοματο-
προσωπικού Πόνου και Γναθολογία.

A) Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
Μέσα από την ειδίκευση Προσθετική και Προσθετική 

Εμφυτευματολογία επιδιώκεται η περαιτέρω προαγωγή 
της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, καθώς και η 
δυνατότητα αποκατάστασης ασθενών με ιδιαίτερα σύν-
θετα προσθετικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν 
να αντιμετωπισθούν σε άλλους φορείς παροχής οδο-
ντιατρικής φροντίδας στα πλαίσια της οδοντιατρικής 
εκπαίδευσης.
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Η κλινική ειδίκευση της Προσθετικής και Προσθετικής 
Εμφυτευματολογίας καλύπτει όλο το φάσμα της νωδό-
τητας, από την έλλειψη ενός μονήρους δοντιού έως την 
ολική νωδότητα ή και την απώλεια ανατομικών στοιχεί-
ων της γναθοπροσωπικής χώρας με κινητές, ακίνητες και 
γναθοπροσωπικές προσθέσεις σε ασθενείς κάθε ηλικίας. 
Επιπρόσθετα συμβάλλει στην αντιμετώπιση και αποκα-
τάσταση λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων 
των υπαρχόντων δοντιών ή αποκαταστάσεων, καθώς 
και των απολεσθέντων δοντιών.

Β) Α ντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γνα-
θολογία

Με την ειδίκευση Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού 
Πόνου και Γναθολογία του ΠΜΣ «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΣΤΟΜΑ-
ΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ» επιδιώκεται υψηλού επιπέδου 
ειδίκευση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε αυτό το πεδίο, 
ώστε να καταστούν ικανοί για την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων Στοματοπροσωπικού Πόνου μη- οδοντικής 
αιτιολογίας που απαιτούν βαθιά επιστημονική γνώση 
και δεξιότητες πέραν εκείνων που εξασφαλίζει το προ-
πτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Συγκεκριμένα, σκοπός της ειδίκευσης «Αντιμετώπι-
ση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία» στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΣΘΕΤΙ-
ΚΗ- ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ» είναι η παροχή 
προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης, καθώς 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής ικανότητας στη 
σύγχρονη διάγνωση και διαχείριση των Κρανιογναθικών 
Διαταραχών, των διαταραχών στην Οδοντική Σύγκλειση, 
στην αντιμετώπιση υψηλής δυσκολίας Στοματοπροσω-
πικού Πόνου και Διαταραχών Ύπνου, καθώς και στην 
κατασκευή των διαφόρων τύπων και μορφών ενδοστο-
ματικών συσκευών αντιμετώπισης των ανωτέρω προ-
βλημάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Προσθετι-
κή- Στοματοπροσωπικός Πόνος» (MSc Prosthodontics-
Orofacial Pain) με ειδίκευση:

Α) «Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» 
(Prosthodontics and Implant Prosthodontics) ή

Β) «Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γνα-
θολογία» (Orofacial Pain Management and Gnathology).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση, 
ερευνητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΣΤΟ-
ΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ» με τις δύο ειδικεύσεις: 
Α) «Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» 
και Β) «Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και 
Γναθολογία» θα καλύπτεται από:

- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 
οποία ανέρχονται σε 3.500 ευρώ ανά εξάμηνο για την 
ειδίκευση «Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματο-
λογία»,

- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 
οποία ανέρχονται σε 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο για την 
ειδίκευση «Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου 
και Γναθολογία»,

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία: α) γιατί 

οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν αποτελούν σταθε-
ρές πηγές που να εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρό-
σκοπτη υλοποίηση του ΠΜΣ και β) λόγω της κλινικής 
και εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, που καλύ-
πτει το 65% των διδακτικών ωρών, διαμορφώνεται ένα 
υψηλό λειτουργικό κόστος, όπως φαίνεται και από τον 
αναλυτικό προϋπολογισμό. Αν περιοδικά προκύπτουν 
χρηματοδοτήσεις από τις άλλες αναφερόμενες πηγές, 
τότε θα η ΣΕ του ΠΜΣ θα εισηγείται στη Συνέλευση του 
Τμήματος την ανάλογη μείωση των τελών φοίτησης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΠΜΣ «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός πόνος», καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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       Αριθμ. αποφ. 201 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

«Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» Β΄εξάμηνου οικ. έτους 2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
«Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 και τα άρθρα 48 και 

176 του ν. 3584/2007.
2. Το αριθμ. 2/5708/0022/24-2-2012 έγγραφο του Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους ( εξομοίωση των ΙΔΑΧ 
με τους μόνιμους υπαλλήλους).

3. Το αριθμ. 30285/29-2-2012 έγγραφο Υπουργείου 
Οικον. (σχετικά με μη έγκριση για τους ΙΔ, από Επιθ. Ερ-
γασίας).

4. Την 110/17-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
που εγκρίνει τις υπερωρίες για το 2019 του προσωπικού 
του Ν.Π.Δ.Δ. για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιαιτέρως 
για τον Τομέα Τρίτης Ηλικίας, για αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών (αστέγων, συνοδειών, βοήθειας κατ' οί-
κον κ.λπ.) εργάζεται το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. εκτός 
ωραρίου και ημερών εργασίας. Επίσης και για τον Τομέα 
Προσχολικής Αγωγής σε περιπτώσεις όπως π.χ. εορτές, 
συγκεντρώσεις γονέων, ενημερώσεις , εργασίες νηπίων 
προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ., απασχολείται το προσωπικό 
πέραν του ωραρίου και των ημερών εργασίας, αλλά γε-
νικά και λόγω της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει σε 
όλους σχεδόν τους Τομείς του ΝΠ λόγω της δυσκολίας 
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού. Προσπαθούμε λοι-
πόν να καλύψουμε τα διάφορα επείγοντα κενά με υπέρ. 

εργασία του υπάρχοντος προσωπικού. Στον Διοικητικό - 
Οικονομικό Τομέα υπάρχουν μόνο δύο υπάλληλοι για 
να καλύψουν αντικείμενα που αντιστοιχούν σε πολύ 
περισσότερα άτομα (μισθοδοσίες, Προϋπολογισμοί - 
Απολογισμοί- διαγωνισμοί προμηθειών και προσλήψε-
ων- προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.).

5. Την 6/2018 απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό Διατάκτη.
6. Την 5/15-1-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου περί ορισμού Προέδρου και υπολόγου του Ν.Π.Δ.Δ., 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ’’ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ’’ Ν.Π.Δ.Δ.» από 
την δημοσίευση έως και την 31/12/2019 συνολικά σε 
ανώτατο όριο 120 ώρες ανά υπάλληλο την περίοδο αυτή 
και για 17 υπαλλήλους ως εξής: (Moν =13): ΠΕ Διοκ-Οικ 
=1, TE Κοιν Λειτ.=1, TE Βρεφ/κόμοι = 3, ΠΕ Νηπιαγωγοί = 
3, TE Επισκ. Αδελφών =1 TE Νηπιαγωγών -2-, TE Φυσικο-
θεραπείας -1-, TE Εργοθεραπευτών -1- (Αορ. Χρονου=5): 
TE Κοιν. Λειτουτουργοί = 2, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλ. = 1, ΥΕ 
Οικογ. βοηθοί = 2.

Η δαπάνη που θα προκύψει είναι σε βάρος των ΚΑ 
15/60120002 (μόνιμοι) με εγγεγραμμένο ποσό = 7.000,00 
ευρώ/έτος και 15/60220003 (Αορ. Χρόνου) με εγγεγραμ-
μένο ποσό = 4.000,00 ευρώ/έτος στον Προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καισαριανή, 11 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ   
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*02032132208190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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,

ΑΔΑ: Ψ6Γ546ΨΖ2Ν-2ΞΘ
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