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1 Ίδρυση και Λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχε-
διασμού» (Integrated Industrial Design Lab) του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του.

2 Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

3 Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύμα-
τος υπό την επωνυμία: «Εργαστήριο Συντηρήσεως 
Εικόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου».

4 Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του 
Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία: 
«Παιδικός Σταθμός «ΑΝΑΠΝΟΗ» του Ενοριακού 
Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως» 
(ΦΕΚ Β΄ 214/13.2.2006).

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-
κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-
ΑγΘ) για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5679 (1)
Ίδρυση και Λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτ-

λο «Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού» (Integrated Industrial Design Lab) 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του Εσω-

τερικού Κανονισμού του.

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει

2. Την υπ' αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 (ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-
Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσά-
ρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 17/21.06.2018 συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, θέμα 6.3.1 
«Έγκριση ίδρυσης-λειτουργίας Εργαστηρίου στο Τμή-
μα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Εργαστήριο Ολο-
κληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» καθώς και της 
υπ' αριθμ. 03/24.10.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης, 
θέμα 5.2 «Επικαιροποίηση απόφασης της υπ' αρ. 17ης 
τακτικής/21.06.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος με θέμα 6.3.1 «Έγκριση ίδρυσης-λειτουργί-
ας Εργαστηρίου στο Τμήμα Μ.Σ.Π.Σ. με τίτλο «Εργα-
στήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» 
ή "Integrated Industrial Design Lab/INDEL", βάσει του 
άρθρου 28 του ν. 4485/2017».

5. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 7/04.04.2019 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 
5.1 «Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου 
με τίτλο «Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού» (Integrated Industrial Design Lab/INDEL) 
του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-
στημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.».

6. Την Έκθεση Σκοπιμότητας μετονομασίας του Ερ-
γαστηρίου.

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α΄).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδια-
σμού» (Integrated Industrial Design Lab) του Τμήματος 
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Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας 
του ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστή-
ριο με τίτλο «Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανι-
κού Σχεδιασμού» (Integrated Industrial Design Lab), με 
ακρώνυμο «INDEL».

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχε-
διασμού εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 1) Σχεδίαση με Η/Ύ 
(CAD), 2) Μηχανική Ανάλυση με τη χρήση Η/Υ (CAE), 3) 
Μηχανική Υλικών, 4) Εργονομία, 4) Μηχανοτρονική και 
Ρομποτικά Συστήματα και 5) Σχεδίαση Παραγωγής και 
Κατασκευής με τη χρήση Η/Υ (CAM).

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο «Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχε-
διασμού» έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό-
ντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, άλ-
λων Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

β) Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο-
δαπής.

γ) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

δ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και τη πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

ε) Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
και τη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα.

στ) Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε 
δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστι-
κού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ζ) Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το εργα-
στήριο «Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» 
είναι οι εξής: 1) Σχεδίαση, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση 
βιομηχανικών προϊόντων, 2) Μηχανοτρονικός Σχεδια-

σμός προϊόντων και συστημάτων, 3) Ρομποτικά συστή-
ματα και αυτόνομες κινούμενες μονάδες, 4) Αντίστροφη 
Μηχανική και Ταχεία Πρωτοτυποποίηση, 5) Σχεδίαση και 
Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων και συστημάτων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχε-
διασμού» στελεχώνεται από Διδακτικό και Ερευνητικό 
Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, του οποίου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει 
στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέ-
ροντα του οικείου Εργαστηρίου, καθώς και από λοιπό 
Προσωπικό (Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διδάσκοντες 
βάσει του π.δ. 407/1980, Ακαδημαϊκούς Υπότροφους 
και Διοικητικό Προσωπικό κ.λπ.), προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, καθώς και από επισκέπτες καθηγητές και 
ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και συνεργάζονται κατά πε-
ρίπτωση με το Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου που ανήκει στο Τμήμα Μηχα-
νικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο. 
Ο Διευθυντής εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν 
στη Συνέλευση του Τμήματος και μπορεί να ανήκει στη 
βαθμίδα του/της καθηγητή/τριας Α΄ βαθμίδας, του/της 
αναπληρωτή/τριας ή του/της επίκουρου/ης καθηγητή/
τριας, του/της οποίου/ας η επιστημονική ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου. Η θητεία του/
της Διευθυντή/ντριας είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή 
η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή/ντρια για 
περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του/της Δι-
ευθυντή/ντριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 
μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου 
Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν 
εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώ-
τατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσ-
σόμενης θέσης.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδι-
κότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από 
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως: ο 
συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυ-
χιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κα-
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τάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στε-
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-ΥΛικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτό, για την ομαλή διεξαγωγή του έργου του, και 
ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Άρθρο 7
Λειτουργία
(κανόνες Λειτουργίας του Εργαστηρίου)

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργά-
νων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση.

3. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού/εκπαι-
δευτικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει απο-
φασισθεί, έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία 
των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν σε 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 εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Συνέλευση του 
Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου.

Άρθρο 8
Έσοδα-Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς,

β. Τη διάθεση τεχνογνωσίας και των παραγόμενων 
ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων 
(άυλων ή υλικών),

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ Α΄ 53),

δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα,

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου,

στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, και
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο από τον 
Διευθυντή για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ολο-
κληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» (Integrated 
Industrial Design Lab/INDEL) και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος αυ-
τός καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας του 
εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακρι-
τικού τίτλου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μυτιλήνη, 22 Απριλίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

I

    Αριθμ. 5618 (2)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα .

 Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ. 155/2009 (ΦΕΚ 

197 Α΄) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

Τις διατάξεις του άρθρου 13, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114 Α),

Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, αριθμ. συνεδρίασης 
6/06.03.2019,

Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, αριθμ. συνεδρίασης 7/04.04.2019,

Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού επειδή ο τίτλος του Επίτιμου 
Διδάκτορα είναι τιμητικός και δε δημιουργεί δικαιώματα 
και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκη-
ση του Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του 
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στον Καθηγητή Κωνσταντίνο 
Γραμμένο του Θεόφιλου, ο οποίος συνέβαλε αποφα-
σιστικά στην αναγνώριση της Ναυτιλιακής Χρηματο-
οικονομικής ως διακριτού εφαρμοσμένου κλάδου της 
Επιστήμης και να του απονεμηθεί σχετικό ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 22 Απριλίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 5483/2018/789 (3)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύ-

ματος υπό την επωνυμία: «Εργαστήριο Συντη-

ρήσεως Εικόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Καρ-

πενησίου».

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχουσα υπ' όψιν:
1. τα άρθρα 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του ν. 590/1977 

«Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» 
(Α΄ 146), και το άρθρο 68 παρ. 1, 5Α΄ του ν. 4235/2014,

2. τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από 
τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους 
νόμους του Κράτους,

3. τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευ-
ματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου,

4. την υπ' αριθμ. 243/21.11.2018 πρότασιν του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου Γεωργίου,

5. την υπ' αριθμ. 133/25.2.2019 γνωμοδότησιν της Νο-
μικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και

6. την από 3.4.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου, αποφασίζει:

συνιστάται εκκλησιαστικόν ίδρυμα υπό την επωνυμί-
αν «Εργαστήριο Συντηρήσεως Εικόνων της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Καρπενησίου», η λειτουργία, διοίκησις και 
διαχείρισις του οποίου θα διέπονται υπό του επόμενου 
Κανονισμού:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: 

«Εργαστήριο Συντηρήσεως Εικόνων της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Καρπενησίου»

Άρθρο 1
Συστήνεται στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου εκ-

κλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Εργαστήριο Συ-
ντηρήσεως Εικόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενη-
σίου», το οποίο θα λειτουργεί ως εξαρτημένη Υπηρεσία 
της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο αυτής.

Άρθρο 2
Σκοπός του Εργαστηρίου θα είναι η καταγραφή, η συ-

ντήρηση και διάσωση των εικόνων.

Άρθρο 3
Έδρα του εργαστηρίου θα είναι χώρος της Ιεράς Μη-

τροπόλεως, ο οποίος θα καλύπτει τις προαπαιτούμενες 
προδιαγραφές για την ασφάλεια των υπό συντήρηση 
εικόνων και των εργαζομένων.

Άρθρο 4
1. Το ίδρυμα διοικείται από τριμελή Επιτροπή Διοική-

σεως, με Πρόεδρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και 
δυο μέλη, κληρικούς ή λαϊκούς, οριζόμενα με απόφαση 
του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία, επικρατούσης της γνώμης του Προέδρου 
σε περίπτωση ισοψηφίας.

2. Η Επιτροπή Διοίκησης εκπροσωπεί το Ίδρυμα και 
είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση, 
διαχείριση και λειτουργία του.

Ειδικότερα:
α) Συνέρχεται τακτικώς ανά δίμηνο και εκτάκτως όταν 

παρίσταται ανάγκη υστέρα από πρόσκληση του Προέ-
δρου.

β) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλή-
ρωση των σκοπών του Ιδρύματος.

γ) Συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς της κε-
ντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ 
βαθμού, με πολιτιστικούς, επιστημονικούς, φιλανθρω-
πικούς συλλόγους και ιδρύματα για την προαγωγή και 
επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.

δ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, 
απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.
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ε) Δύναται να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, σύμ-
φωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία, αναλόγως των 
στόχων και των προγραμμάτων του.

στ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, το οποίο δεν προ-
βλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.

3. Το Εργαστήριο θα στελεχωθεί από Συντηρητές 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εγγεγραμμένους στο 
μητρώο συντηρητών που τηρείται στη ΔΣΑΝΜ και οι 
οποίοι θα διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την αντί-
στοιχη κατηγορία υλικού (βάσει του άρθρου 9 παρ. 6 
του ν. 2557/1997).

Άρθρο 5
Πόροι του Εργαστηρίου: α) Η ετήσια αναγραφή εισφο-

ράς στους προϋπολογισμούς των Ενοριακών Ναών και 
των Μονών υπέρ του Εργαστηρίου, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται με απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου, β) Προαιρετικές προσφορές και δωρεές 
φυσικών και νομικών προσώπων του Δημοσίου, ως και 
Υπουργείων, Δήμων και Περιφέρειας, γ) Το προϊιον δι-
σκοφορίας γενομένης στους Ιερούς Ναούς της Μητρο-
πόλεως, κατόπιν εντολής του Μητροπολίτου, προς τον 
σκοπό ενισχύσεως του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Οι υπό συντήρηση εικόνες θα προέρχονται αποκλει-

στικώς από τις Ιερές Μονές και τις Ενορίες της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Καρπενησίου. Απαγορεύεται η συντήρηση 
εικόνων ιδιωτών. Οι ενορίες θα προσκομίζουν εικόνα 
προς συντήρηση κατ' αλφαβητική σειρά και τούτο προς 
αποφυγή προβλημάτων. Μετά την συντήρηση, η εικόνα 
θα επανέρχεται στην ενορία στην οποία ανήκει. Εάν πρό-
κειται περί ενοριών μη εχόντων πιστούς κατά την χειμερι-
νή περίοδο και κρίνεται σκόπιμο η εικόνα να παραμείνει 
στην Μητρόπολη για προστασία, τούτο θα επιτρέπεται 
μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Στο Εργαστήριο θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
Α) Εισόδου-εξόδου εικόνων ανά Ενορία και Μονή.
Β) Αρχεία καταγραφής συντηρημένων εικόνων.
Γ) Αρχείο εργασιών συντηρήσεως κάθε εικόνας μετά 

του σχετικού φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Δ) Διπλότυπο παραλαβής και παραδόσεως εικόνων.

Άρθρο 8
Για τις υπό συντήρηση εικόνες θα συντάσσεται τεχνική 

έκθεση από τον συντηρητή, η οποία θα υποβάλλεται 
προς έγκριση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος 
Ευρυτανίας. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποι-
ούνται σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες και την επιστη-
μονική δεοντολογία. Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων 
δύναται να παρέχει τις απαραίτητες διευκρινήσεις αλλά 
και καθοδήγηση ως προς την πορεία και την μεθοδολο-
γία των εργασιών συντήρησης.

Άρθρο 9
1. Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με 

απόφαση της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν προτάσεως και 
αιτιολογημένης αποφάσεως της Επιτροπής Διοικήσεως 
του Ιδρύματος και μόνον μετά την έγκριση της Ιεράς 
Μητροπόλεως Καρπενησίου.

2. Το παρόν Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Ιε-
ράς Συνόδου, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της 
Ε.Δ. αυτού, εγκρινομένης απαραιτήτως υπό του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου και τελικής αποφάσεως του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, και ειδικώς όταν δεν εκ-
πληροί την αποστολή του, παρεκκλίνει του σκοπού του 
ή καταστεί ανέφικτη η λειτουργία του. Σε περίπτωση 
καταργήσεως του Ιδρύματος κάθε κινητό ή ακίνητο πε-
ριουσιακό του στοιχείο, καθώς και κάθε δικαίωμα και 
αξίωση αυτού, ακόμη και οικονομική, ανήκει στην Ιερά 
Μητρόπολη Καρπενησίου.

Άρθρο 10
Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του νομικού προσώπου της 
Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

Άρθρο 11
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς 

του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιο-
δικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Η απόφασις αυτή να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

I

    Αριθμ. 1055/540 (4)
Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του 

Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία: 

«Παιδικός Σταθμός "ΑΝΑΠΝΟΗ" του Ενοριακού 

Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως» 

(ΦΕΚ Β΄ 214/13.2.2006).

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχουσα υπ' όψει:
1) τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 και 59 

παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος» και του άρθρου 68 παρ. 1 
υποπαρ. 4 και 5 του ν. 4235/2014,

2) τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τας απορρέουσας εκ των 
Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των νό-
μων του Κράτους,

3) τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευ-
ματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως,

4) τας υπ' αριθμ. 784/2.11.2018 και 153/4.3.2019 προ-
τάσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως 
καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβα,
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5) την από υπ' αριθμ. 5/1.3.2019 γνωμοδότησιν της 
Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος,

6) την από 7.3.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου, αποφασίζει:

τροποποιεί τον Κανονισμόν λειτουργίας του Εκκλησι-
αστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Παιδικός Σταθ-
μός "ΑΝΑΠΝΟΗ" του Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου 
Εύοσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως» (ΦΕΚ Β΄ 214/13.2.2006), ως εξής:

Τροποποίησις Κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας
του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμία 

«Παιδικός Σταθμός "ΑΝΑΠΝΟΗ" του Ενοριακού Ναού 
Αγίου Αθανασίου Εύοσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Νε-
απόλεως και Σταυρουπόλεως» (ΦΕΚ Β΄ 214/13.2.2006).

Άρθρο 1
Α΄. Το άρθρο 2 του Κανονισμού συστάσεως και λει-

τουργίας του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυ-
μία «Παιδικός Σταθμός "ΑΝΑΠΝΟΗ" του Ενοριακού Ναού 
Αγίου Αθανασίου Εύοσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Νε-
απόλεως και Σταυρουπόλεως» (ΦΕΚ Β΄ 214/13.2.2006), 
τροποποιείται ως εξής:

«1. Το Ίδρυμα «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΑΝΑΠΝΟΗ" του 
Ιεροΰ Ναού ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» έχει τους 
παρακάτω σκοπούς:

α) Την εξυπηρέτηση, φύλαξη, προστασία, ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, δημιουργική απασχόληση, ψυχα-
γωγία, κατά τις εργάσιμες ημέρες με ωράριο λειτουργίας 
7:00-16:00, νηπίων από 2,5 έως 5 ετών.

β) Την παροχή χριστιανικής διαπαιδαγώγησης και 
προσχολικής αγωγής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

γ) Την φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας εργαζο-
μένων γονέων ή πολυτέκνων, που κατοικούν στην Ενορία 
του Αγίου Αθανασίου Εύοσμου, 

δ) Την παροχή ασφαλούς και υγιεινής παραμονής.
ε) Την εξασφάλιση απασχόλησης, παιχνιδιών, ανάπαυ-

σης, υγιεινής διατροφής και φροντίδας για την ατομική 
καθαριότητα τους και καθαριότητας των χώρων του 
Παιδικού Σταθμού.

στ) Την παροχή τακτικής ιατρικής παρακολούθησης 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

2. Η δυναμικότητα του Παιδικού Σταθμού είναι τρια-
νταπέντε (35) παιδιά.»

Β΄. Η παράγραφος 4, του άρθρου 10, του ως ανωτέρω 
Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«4. Στο Σταθμό εγγράφονται παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 
5 ετών και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα 
του παιδιού,

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
γ) Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευ-

ματική υγεία του.
δ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή και οικονο-

μική κατάσταση των γονέων του παιδιού.
ε) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον 

Παιδικό Σταθμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια 
νόμιμης παραμονής στη χώρα μας».

Άρθρο 2
Εκ της παρούσης αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του νομικού προσώπου του Ιδρύματος ή της 
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ή 
του δημοσίου.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο 
δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

  Αθήναι, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 4/2/18-3-2019 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-

κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-

χέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-

ΑγΘ) για το έτος 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ)

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Β. Τις διατάξεις του νέου Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 
(ΦΕΚ 269/Β΄/11.2.2016), και ειδικότερα το άρθρο 70 με 
το οποίο θεσπίζεται η 24ωρη λειτουργία της επιχείρησης, 
καθώς και το άρθρο 48.

Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015).

Δ. Την υπ' αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, περί παροχής οδηγιών για την 
εφαρμογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

Ε. Τον Προϋπολογισμό του έτους 2019 της επιχείρησης 
και ειδικότερα το σκέλος των λειτουργικών εξόδων, όπου 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη 
της δαπάνης για υπερωριακή εργασία στους κωδικούς: 
Κ.Α.60.00.02 «Υπερωρίες έμμισθου προσωπικού», Κ.Α. 
60.01.02.0000 «Υπερωρίες μεταταχθέντων από Δήμο 
Λ-Π-Αγθ», Κ.Α. 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου 
προσωπικού» και Κ.Α. 60.04 «Εργοδοτικές εισφορές ημε-
ρομίσθιου προσωπικού».

ΣΤ. Την επιβεβλημένη αναγκαιότητα, λόγω της ιδιαι-
τερότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για πρόσθε-
τη υπερωριακή εργασία απογευματινή και νυχτερινή, 
καθώς και εργασία (ημερήσια και νυκτερινή) κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την αντιμετώπι-
ση έκτακτων, εποχιακών και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη, 
εύρυθμη αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20151Τεύχος B’ 1723/16.05.2019

Ζ. Τη σχετική με το θέμα εισήγηση του Γεν. Διευθυντή 
και του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου αναλύεται το 
σκεπτικό της παρούσας, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής ερ-
γασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργαζόμενο για κάθε εξά-
μηνο του έτους 2019 χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης των ωρών μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα 
στο έτος.

2. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και ενενήντα έξι 
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του έτους 2019 χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών μεταξύ 
των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

3. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει όλο το εργατοτεχνικό 
προσωπικό που ασχολείται με την κατασκευή, επίβλε-
ψη και συντήρηση έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (γεωτρήσεις και 
αντλιοστάσια ύδρευσης, αντλιοστάσια αποχέτευσης, 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και δίκτυα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης), για την αντιμετώπιση έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2019, 
σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα 1. Ειδικά για τη διεκπε-
ραίωση της νυχτερινής τηλεφωνικής ετοιμότητας καθο-
ρίζεται κατ' αποκοπή χορήγηση 10 ωρών απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης ανά εβδομάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αριθμός 

Εργαζομένων
Απογευματινή

εργασία 6μήνου
Νυκτερινή 

εργασία 6μήνου
Εργασία Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες 6μήνου

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 196 78 156

Π.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ 1 107 35 50

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 178 34 105

Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 120 74 96

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 220 112 176

Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 590 249 440

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 100 37 46

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 1 80 20 72

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ-ΦΥΛΑΚΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ 7 609 176  482

Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 0 0 0

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 23 2.200 815 1.623

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2019 23 4.400 1.630 3.246

4. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει επίσης (εξαιρούμενης 
της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες) το προσωπικό της Γραμματείας Διοίκησης, 
που ασχολείται με την λειτουργία ΔΣ και την γραμματει-
ακή υποστήριξη του Προέδρου και του Γεν. Δ/ντή εκτός 
κανονικού ωραρίου, ως και τμήμα του προσωπικού της 
Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας για το έτος 2019, 
που ασχολείται (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) με 
την καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα των λο-
γαριασμών που εισπράττονται χειρόγραφα στους Αγ. 

Θεόδωρους, τον έλεγχο των αντίστοιχων εισπράξεων 
και το συνολικό κλείσιμο και συμφωνία του ταμείου, την 
καθημερινή μεταφορά και κατάθεση στις τράπεζες με-
τρητών και επιταγών, την καθημερινή συμφωνία ταμείου 
και κωδικών γενικής λογιστικής ως και με την έκδοση και 
διανομή λογαριασμών και ειδοποιήσεων, την άμεση επί 
τόπου διαπίστωση παραβάσεων κατόπιν κλήσεων κατα-
ναλωτών, την επανασύνδεση υδρομέτρων για πληρωμές 
οφειλετών που πραγματοποιούνται προς τη λήξη του 
κανονικού ωραρίου, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 
Εργαζομένων

Απογευματινή 
εργασία 6μήνου

Νυκτερινή 
εργασία 6μήνου

Εργασία Κυριακές 
και Εξαιρέσιμες 

6μήνου
Δ.Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 110 0 0
Δ.Ε ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤ.-ΤΑΜΙΩΝ 1 120 0 0
Δ.Ε.-Υ.Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 4 416 0 0
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 6 646 0 0
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2019 6 1.292 0 0
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5. Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζο-
μένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά 
και δύναται να πραγματοποιηθούν ανά εξάμηνο μόνο 
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρα-
κίου-Αγίων Θεοδώρων.

6. Ο υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κα-
τάσταση των υπευθύνων των τμημάτων και των Διευ-
θυντών υπηρεσιών και θα εγκρίνονται από το Γενικό 
Διευθυντή της επιχείρησης.

7. Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφα-
ση έγκρισης υπερωριακής εργασίας που ανέρχεται στο 
ποσό των 40.000,00 € θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 
έτους 2019 της επιχείρησης, σκέλος λειτουργικών εξόδων 
και τους ακόλουθους κωδικούς, όπου έχουν εγγραφεί οι 
επαρκείς αντίστοιχες συνολικές πιστώσεις: Κ.Α.60.00.02 
«Υπερωρίες έμμισθου προσωπικού» ποσού 34.000,00 € 
(συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 35.000,00 €), 

και Κ.Α.60.01.02.0000 «Υπερωρίες μεταταχθέντων από 
Δήμο Λ-Π-Αγ.Θ» ποσού 6.000,00 € (συνολική εγγεγραμ-
μένη πίστωση 8.000,00 €). Οι αναλογούσες εργοδοτικές 
εισφορές θα καλυφθούν από τις συνολικές πιστώσεις 
των Κ.Α. 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσω-
πικού» ποσού 218.000,00 € και Κ.Α. 60.04 «Εργοδοτικές 
εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού» ποσού 18.000,00 
€. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31/12/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λουτράκι, 19 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΥΜΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02017231605190008*
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