
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Eπανίδρυση Διιδρυματικού προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Ενεργειακά Συστή-
ματα» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ροδόπης για το έτος 2019 (Α’ Εξάμηνο).

3 Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 και βάσει 
του Τεχνικού Δελτίου Δράσης «Ανάπτυξη των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινω-
νική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) για 
το Α’ εξάμηνο του 2019».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2816 (1)
  Eπανίδρυση Διιδρυματικού προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Ενεργειακά Συ-

στήματα» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών της Σχολής Μηχανικών.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

παρ. 2 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των 
παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 
38/2-03-2018/τ.Α’): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011/
τ.Α’): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017/
τ.Α’): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και 
ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τη αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 117/6-03-2018/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τη αριθμ. 163494/Ζ1/2-10-2018 (ΦΕΚ 577/
9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Τροποποίηση της αριθμ. 38008/
Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σύστα-
ση-Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός 
των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της 
Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 117).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/2-08-2005/τ.Α’): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016/
τ.Α’): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Την 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 972/19-03-2018/τ.Β’) με τίτλο: «Ρύθμιση Θεμάτων 
Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης Διδακτορικών 
Διατριβών με Συνεπίβλεψη Μεταξύ Ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
Αναγνωρισμένων ως Ομοταγών Ιδρυμάτων ή Ερευνητι-
κών Κέντρων και Ινστιτούτων της Αλλοδαπής».

9. Την 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’): «Τρόπος Κατάρτισης του 
Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθε-
σης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

10. Την 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 
την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’/114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

11. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με τη «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/4-08-2017/τ.Α’)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την πράξη 21/9-10-2018 (Θέμα 21ο) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχε-
τικά με την «Τροποποίηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που 
Συγκροτήθηκε με την πράξη 5/2-04-2018, Θέμα 14ο της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος».

13. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την επανίδρυση του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ενεργειακά Συστήματα» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

14. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακά Συστήμα-
τα» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστή-
μιου Heriot- Watt του Ηνωμένου Βασιλείου.

16. Την πράξη 15/25-10-2018 (Θέμα 2ο) της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την Αναθεωρημένη Πρόταση του Τμήματος για την 
επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών: «Ενεργειακά Συστήματα».

17. Την πράξη 9/3-12-2018 της Επιτροπής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
την οποία εισηγείται την επανίδρυση του Διιδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ενεργειακά Συστήματα» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.

18. Την πράξη 27/11-12-2018 (Θέμα 30) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με ΑΔΑ Ω8Λ046Μ9ΞΗ-Ο28.

19. Το αριθμ. 8107/Ζ1/18-01-2019 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Ενεργειακά Συστή-
ματα-MSc in Energy Systems».

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και του Heriot-Watt University με τίτλο Ενεργει-
ακά Συστήματα-MSc in Energy Systems" από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: "Ενεργειακά 
Συστήματα" (MSc in Energy Systems) σε συνεργασία με 
το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, σε συνέχεια και 
εξέλιξη του προϋπάρχοντος ΔΠΜΣ «Energy Systems» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’/114), 
όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν 
την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, τις αναγκαίες 
δεξιότητες και να αναπτύξουν την επιστημονική έρευνα 
στον τομέα της Ενέργειας, τόσο για τον Μηχανικό πράξης 
όσο και για τον Μηχανικό σε ρόλο διευθυντικό για τη 
λήψη αποφάσεων και στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα 
σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

• Να επιληφθεί τα τρέχοντα ζητήματα ενέργειας και το 
μέλλον της βιομηχανίας της ενέργειας μέσω της ενσω-
μάτωσης των τεχνολογιών με στρατηγικές διαχείρισης.

• Να παράγει μεταπτυχιακούς αποφοίτους με ικανό-
τητες συνεισφοράς στη διαμόρφωση των μελλοντικών 
κατευθύνσεων της βιομηχανίας που συνδέεται με την 
ευρύτερη έννοια του τομέα της ενέργειας.

• Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς αποφοίτους με 
γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια θετική επέμ-
βαση στις επιχειρηματικές στρατηγικές.

• Να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μια 
ευρεία δια-τομεακή τεχνική κατάρτιση, καθώς και βαθύ-
τερη γνώση και εργασιακές ικανότητες εξειδικευμένων 
επιλεγμένων τεχνολογιών.

• Να δημιουργήσει φοιτητές ικανούς να λειτουργήσουν 
σε ένα πολυτομεακό περιβάλλον.

• Να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
και ικανότητας εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε 
αναπτυσσόμενες καινοτομικές λύσεις για τις πρακτικές 
ανάγκες της κοινωνίας.

• Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να μπορούν 
να ακολουθήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα σε 
βάθος παρέχοντας τους επιλογές.

Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ 
στην επιστήμη των Ενεργειακών Συστημάτων με δύο 
κατευθύνσεις:

a) Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy 
Systems Design) (20 εισακτέοι)

b) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Renewable Energy Technologies) (20 εισακτέοι),

προσφέροντας ταυτόχρονα σχετικά μαθήματα που 
μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει ανάλογα με τον προσανα-
τολισμό και το ενδιαφέρον του. Επιπλέον της απόκτησης 
γνώσης και εμπειρίας, το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει τη δραστη-
ριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της δικής 
τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα θέματα αυτά 
και παρέχει μία σειρά από μαθήματα – εργαστήρια σε 
μεθόδους και εργαλεία αλλά και ουσιαστική υποστήριξη 
που θα τους βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων 
εξαμήνων σπουδών, το ΔΠΜΣ απονέμει (από κοινού 
ΠΑ.Δ.Α. και Heriot-Watt University) Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών σε «Ενεργειακά Συστήματα» (Master 
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of Science in Energy Systems). Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς όλα τα μαθήματα καθώς και τη διπλωματική ερευνητική του εργασία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι από ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της 
Ελλάδας και του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε 
θέματα ενέργειας και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το ΔΠΜΣ απευθύνεται τόσο 
σε ήδη εργαζόμενους - στελέχη της αγοράς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, όσο και σε αποφοίτους 
των ΑΕΙ που επιθυμούν να προσανατολιστούν επαγγελματικά στο πεδίο αυτό ή να διεξάγουν ερευνητικό έργο στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι 
μηχανικοί (δηλαδή απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών, πανεπιστημίων ή ΤΕΙ), απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών 
ή απόφοιτοι οικονομικών σχολών με εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας της ενέργειας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – 
Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες

Το ΔΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η διάρκεια του είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για ΔΠΜΣ 
πλήρους φοίτησης. Στην περίπτωση παρακολούθησης πλήρους φοίτησης στα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται 
(τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης προσφέρονται στο δεύτερο έτος) οκτώ μαθήματα και στο τέταρτο υπάρχει 
η υποχρέωση εκπόνησης της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας. Για μερική φοίτηση, τα οκτώ μαθήματα κατα-
νέμονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) 
εβδομάδες. Η ελάχιστη και η μέγιστη αντίστοιχα επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για τη 
λήψη του τίτλου είναι από 3-6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση και 4-8 για μερική φοίτηση.

Η επίσημη γλώσσα του ΔΠΜΣ είναι η αγγλική. Ειδικότερα, τόσο τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα (η 
βιβλιογραφία είναι κατά βάση αγγλική) όσο και η συγγραφή των εργασιών είναι στην αγγλική γλώσσα.

Το ελάχιστο σύνολο των πιστωτικών μονάδων κατά ECTS για την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ είναι εκατόν είκοσι (120).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Για την ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση του ΔΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εννέα μαθήματα (περιλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας) εκ των οποίων έξι είναι υποχρεωτικά, δύο καθορίζονται από την επιλογή κατεύθυνσης 
και ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό. Το σύνολο των μαθημάτων των (τριών) εξαμήνων αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (30 ECTS το 
Α’ εξάμηνο, 30 ECTS το δεύτερο εξάμηνο και 30 ECTS το τρίτο εξάμηνο). Το τέταρτο διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί 
επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS οι οποίες συνδέονται με την εκπόνηση της διπλωματικής 
ερευνητικής εργασίας.

Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ για πλήρη φοίτηση δίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:
Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design)
Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Βασικές Αρχές Ενέργειας - Foundations of Energy 10

2 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy 
Technologies 10

3 Οικονομικά της Ενέργειας - Energy Economics 10

Σύνολο: 30

B’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS)

1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Environmental Impact 
Assessment 10

2 Ερευνητική Μεθοδολογία και Οργάνωση Ερευνητικών Εργασιών - 
Critical Analysis and Research Preparation 10
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Ένα από τα τρία παρακάτω Μαθήματα Επιλογής
Υποχρεωτικά

3Α Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια - Building Energy Management

103Β Διαχείριση Ζήτησης και Αποθήκευση Ενέργειας - Demand 
Management and Energy Storage

3Γ Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής και Ηλεκτρονικά Ισχύος - Electrical 
Power Systems and Power Electronics

Σύνολο: 30

Γ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems 
Optimisation 15

2 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα στην
Ενέργεια και την Τεχνολογία - Strategic Technology Business Planning 15

Σύνολο: 30

Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Διπλωματική Εργασία στην Ενέργεια - Energy Systems Dissertation 30

Σύνολο: 30
Γενικό Σύνολο Φοίτησης: 120

Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)

Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Βασικές Αρχές Ενέργειας - Foundations of Energy 10

2 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy 
Technologies 10

3 Οικονομικά της Ενέργειας - Energy Economics 10
Σύνολο: 30

B’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS)

1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Environmental Impact 
Assessment 10

2 Ερευνητική Μεθοδολογία και Οργάνωση Ερευνητικών Εργασιών - 
Critical Analysis and Research Preparation 10

Ένα από τα τρία παρακάτω Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

3Α Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια - Building Energy Management

103Β Διαχείριση Ζήτησης και Αποθήκευση Ενέργειας - Demand 
Management and Energy Storage

3Γ Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής και Ηλεκτρονικά Ισχύος - Electrical 
Power Systems and Power Electronics

Σύνολο: 30
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Γ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Εφαρμογές Αιολικής Ενέργειας - Wind Energy Applications 15
2 Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας – Solar Energy Applications 15

Σύνολο: 30
Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Διπλωματική Εργασία στην Ενέργεια - Energy Systems Dissertation 30
Σύνολο: 30

Γενικό Σύνολο Φοίτησης: 120
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα ετησίως. Προσκλήσεις Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος για την οργάνωση νέου κύκλου του ΔΠΜΣ θα δημοσιοποιούνται δύο φορές το χρόνο, κάθε 
Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο. Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση 
και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και 
μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α., μέλη ΔΕΠ του Βρετανικού Πανεπιστημίου 
Heriot-Watt, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, Ερευνητές Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων, 
επαγγελματίες με συναφείς ειδικότητες από επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, οι οποίες διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική 
υποδομή. Το ΠΑ.Δ.Α. διαθέτει δύο βιβλιοθήκες με πλούσιο υλικό αναφορικά με τα θέματα του ΔΠΜΣ, άριστα εξοπλι-
σμένες και στελεχωμένες ώστε να καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες του ΔΠΜΣ. Επιπρόσθετα παρέχεται 
η δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Heriot-Watt University.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 ν. 4485/2017 το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα» περιλαμβάνει αγορά λογισμικού και εξοπλισμού, 
αγορά αναλωσίμων, αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού ΑΕΙ που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ, αμοιβές έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και εξειδικευμένων επαγγελματικών στελεχών που συμμε-
τέχουν στο ΔΠΜΣ, δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων και φοιτητών για εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς.

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυφθεί κατά βάση από δίδακτρα φοιτητών, τα οποία είναι ως εκ τούτου 
απαραίτητα. Επιπροσθέτως το κόστος του ΔΠΜΣ δύναται να καλύπτεται από παροχές από νομικά ή φυσικά πρό-
σωπα, ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, χορηγίες 
φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 24 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. ΔΣ 1/9.01.2019 (2)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητη-

ρίου Ροδόπης για το έτος 2019 (Α’ Εξάμηνο).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’/171) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005(Α’/314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

4. Το αριθμ. 5878/19.01.2016 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή/
Διεύθυνση θεσμικών Ρυθμίσεων/Τμήμα Α’ Επιμελητηρίων.

5. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επειδή 
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμο οικονομικά.

6. Τη με αρ. πρωτ. 1264//27.12.2018 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης Διεύθυνσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά 
οι υπηρεσιακές ανάγκες που καθιστούν επιτακτική την 
υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του, αποφασίζει:

Εγκρίνει την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις ώρες 
υποχρεωτικής απασχόλησης, για τέσσερις (4) υπαλ-
λήλους του Επιμελητηρίου από τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως έως 30-06-2019 για εκατόν είκοσι (120) ώρες 
εξαμηνιαίως για τον καθένα. Οι ώρες υπερωριακής 
εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματο-
ποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
για την πραγματοποίηση εποχικών, έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών όπως ενδεικτικά ημε-
ρίδες, συνέδρια και διάφορες εκδηλώσεις, συμμετοχή 
των υπαλλήλων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής οι οποίες 
γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, 
αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλαγής και εκκρε-
μοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τον κα-
θορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβο-
λής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και της υπηρεσίας μιας στάσης, διεκπεραί-
ωση εντός της καθορισμένης προθεσμίας αιτημάτων 
που υποβάλλονται μέσω του www.businessportal.gr, 

διεκπεραίωσης διαδικασίας ελέγχου πληρότητας δι-
καιολογητικών, ολοκλήρωση καταχώρησης, με έκδο-
ση περιληπτικής ανακοίνωσης για την καταχώρηση 
και μετάπτωση αυτής από τη βάση δεδομένων του 
Γ.Ε.ΜΗ. στη βάση δεδομένων του επιμελητηριακού 
μητρώου μελών .Επιπρόσθετα από 01/01/2019 μετά 
τη θέση σε ισχύ του ν. 4548/2018 που αφορά την ανα-
μόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών και 
το μεγάλο εύρος αλλαγών που αυτός επιφέρει με τη 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 
στις οποίες πλέον μεταφέρεται-εκτός συγκεκριμένων 
περιπτώσεων- η αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας 
πράξεων και στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών η 
οποία μέχρι 31/12/2018 ασκούνταν από τις κατά τό-
πους περιφερειακές ενότητες. Οι παραπάνω αποζη-
μιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις πιστώσεις που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του επιμελητηρίου. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Επιμελητηρίου και ειδικότερα 
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 
ύψους 5.000 ευρώ για όλο το έτος (ΚΑΕ 0261).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 44/6/20.12.2018 (3)
    Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης σύμφω-

να με τα προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 

και βάσει του Τεχνικού Δελτίου Δράσης «Ανά-

πτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-

Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 

(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχολογική 

Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρε-

σίες Διερμηνείας) για το Α’ εξάμηνο του 2019».

  Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.».

  Λαμβάνοντας υπόψη:
i. τον ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις»,

ii. τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/27-12-2005), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

iii. τον ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21-2-2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», Υποκεφάλαιο Ε4, άρθρα 62-72 «Λειτουργία 
Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
(Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»,

iv. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το παράρ-
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τημα αυτού Γενικό Κανονισμό Εργασίας (ΦΕΚ 3638/τ. Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε./29-05-2007), όπως ισχύουν,

v. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως 
υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. 
αριθμ. 5 θέμα 1/15-3-2016 στην οποία περιλαμβάνεται 
το τελικά εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Γενικού Νο-
σοκομείου Θήρας, καθώς και η στελέχωση αυτού (Α.Δ.Α. 
6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) περίληψη της οποίας έχει κατατεθεί προς 
δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμ. 20641/28-03-2016,

vi. την αριθμ. 31 θέμα 1ο/20-10-2017 απόφασης του 
Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης 
ΚΕΟΛ»,

vii. τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 
ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της αριθμ. 35 θέμα 1/
12-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. 

viii. τον ν. 4354/2015 για το Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο,
ix. την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015»,

x. το αριθμ. 2/81984/2017/ΔΕΠ του Υπουργείου Οικο-
νομικών με θέμα «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου» σε απάντηση στο 
αριθμ. 5829/8-11-2017 έγγραφο της ΑΕΜΥ ΑΕ και το 
διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
επί της εγκυκλίου 2/1015/ΔΕΠ (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) μέρος 
της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν προς διευκόλυνση,

xi. την αριθμ. οικ. 2/41768/0022 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων 
περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία» (ΑΔΑ 
ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ).

xii. Την ανάγκη συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των οκτώ Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλο-
δαπών και την στελέχωσή τους και κατά τις νυχτερινές 
ώρες και συνεπώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, ειδικότητας νοσηλευτών, που εργάζονται σε 
καθένα από αυτά και που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες 
τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από το Τεχνικό Δελτίο υλοποίησης 
του «Έργου 1 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» της Δρά-
σης, σε συνέχεια των οριζόμενων από το άρθρο 20 του 
νόμου 4354/2015 που διέπει την Εταιρεία αναφορικά 
με την αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, βάσει του οποίου προβλέπεται 
για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση υπερωριακής 
εργασίας να εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
λόγω της ανάγκης συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας των οκτώ Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης 
Αλλοδαπών και την στελέχωσή τους και κατά τις νυχτερι-
νές ώρες και συνεπώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, ειδικότητας νοσηλευτών, που εργάζονται 
σε καθένα από αυτά και που λειτουργούν, βάσει νόμου, 
όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από το Τεχνικό Δελτίο υλο-
ποίησης του «Έργου 1 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» 
της Δράσης, αποφασίζει:

την έγκριση για εργαζόμενους ειδικότητας νοσηλευ-
τών, εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου και την αποζημίωση αυτής στο πλαίσιο των ορι-
ζομένων από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 για το χρο-
νικό διάστημα από 01-1-2019 μέχρι 30-06-2019. Η ανω-
τέρω έγκριση αφορά α) σε εργασία κατά τις νυκτερινές 
ώρες και β) σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των ειδικοτήτων ΠΕ ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, στα οκτώ Προαναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και συγκεκριμένα της 
Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, 
Παρανεστίου Δράμας, Λέσβου και Κω, που απασχολεί 
νοσηλευτές η Εταιρεία ως εξής:

Να ορισθεί η άνω περιγραφόμενη εργασία, ειδικότητες 
και αποζημίωση ως ακολούθως:

Α) Προ.Κε.Κ.Α. ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες

Β) Προ.Κε.Κ.Α. ΤΑΥΡΟΥ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες

Γ) Προ.Κε.Κ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες

Δ) Προ.Κε.Κ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6 μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες

Ε) Προ.Κε.Κ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες
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ΣΤ) Προ.Κε.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες

Ζ) Προ.Κε.Κ.Α. ΛΕΣΒΟΥ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/
και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 άτομα 
ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 960 ώρες

Η) Προ.Κε.Κ.Α. ΚΩ
1. Αμοιβή νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-

ρών για 5 εργαζόμενους ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/

και ΤΕ Νοσηλευτών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *48 
ώρες*6μήνες=1440 ώρες

2. Αμοιβή ημερήσιας ή νυκτερινής, απασχόλησης 
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 5 
άτομα ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών ή/και ΤΕ Νοσηλευ-
τών ή/και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών *32ώρες *6 μήνες= 
960 ώρες

Η δαπάνη που προκαλείται για την πίστωση των 
εν λόγω αποζημιώσεων από την εισήγηση αυτή είναι 
κατ’ εκτίμηση συνολικού ύψους 122.000,00 € βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Εταιρείας και έχει προβλεφθεί στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό αυτής με ΚΑΕ «60.05.00.50 
Εφημερίες-Υπερωρίες-Εξαιρέσιμα» 96.000,00 € και ΚΑΕ 
«60.20.01.50 Εργοδοτικές Εισφορές Εφημεριών-Υπερω-
ριών-Εξαιρέσιμων» 26.000,00 €.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02004671802190008*
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