
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου του 
Δήμου Άργους Ορεστικού.

2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού 
Νομού Κοζάνης, όπως αυτή συστάθηκε με την υπ’ 
αριθ. 37/2011 (ΦΕΚ 1056/τ. Β΄/30-5-2011) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβε-
ντού και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με αντί-
στοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων-Βελβεντού (ΦΕΚ 2012/τ. Β΄/9-9-2011 και 
ΦΕΚ 1547/τ. Β΄/22-07-2015).

3 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την 
τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χων Δήμου Δίου-Ολύμπου.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοι-
νοτήτων Δήμου Δίου-Ολύμπου».

6 Ίδρυση Μονάδας Ενδαγγειακής Χειρουργικής 
στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.

7 Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).

8 Καθιέρωση και έγκριση δεδουλευμένων ωρών 
υπερωριακής και εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της 
υποχρεωτικής, καθώς και νυκτερινής και εξαιρέ-
σιμης εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι-
αίας υποχρεωτικής, προσωπικού Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. για 
το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 189862 (1)
  Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου του 

Δήμου Άργους Ορεστικού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκη-

ση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του ν. 4368/2016(ΦΕΚ 21Α΄) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5) Τις διατάξεις του π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/
22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαι-
οσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φο-
ρολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις». 

6) Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237Α΄) «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις».

7) Την αριθμ. 13912/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την 
οποία διορίστηκε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της 
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως τροπο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του 
ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/2017).

9) Το υπ’ αριθ. 12443/20-11-2017 έγγραφο του Δήμου 
Άργους Ορεστικού με το οποίο ζητείται ο καθορισμός 
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
του Δημάρχου του Δήμου Άργους Ορεστικού για υπη-
ρεσιακές ανάγκες.

10) Την υπ’ αριθμ. 12711/24-11-2017 βεβαίωση του 
Δήμου Άργους Ορεστικού περί βεβαίωσης ύπαρξης των 
απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης που 
θα προκληθεί.

11) Την αριθμ. οικ.75532/2-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Γ-
Λ1Ο) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού ως 
αναπληρωτή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων, Παπαευθυμίου Νικόλαο του Γρηγορίου, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ετήσιο όριο επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2017 για τον Δήμαρχο 
του Δήμου Άργους Ορεστικού, ως εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Αριθμός Ατόμων Ανώτατο Όριο Ημερών 
Κατ΄έτος/Άτομο

Δήμαρχος 01 60

Από την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη, σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστι-
κού για το εναπομείναν διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρί-
ου οικονομικού έτους 2017 ως εξής:

1. Ποσό 833,33 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.04 του 
προϋπολογισμού 2017 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 1 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α. 
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ι

    Αριθμ. 189779 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβε-

ντού Νομού Κοζάνης, όπως αυτή συστάθηκε με 

την υπ’ αριθ. 37/2011 (ΦΕΚ 1056/τ. Β΄/30-5-2011) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-

Βελβεντού και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

με αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Σερβίων-Βελβεντού (ΦΕΚ 2012/τ. Β΄/

9-9-2011 και ΦΕΚ 1547/τ. Β΄/22-07-2015).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα-Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας» (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27-12-2010).

3. Τη με αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ. Α΄/26-4-2013) Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας 
και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 253 και 254 του 
ν. 3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα 
και ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθ. 37/2011(ΦΕΚ 1056/τ. Β΄/30-5-2011) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελ-
βεντού περί συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων 
και σύσταση νέας ενιαίας επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ’ 
αριθμ. 223/2011 (ΦΕΚ 2012/τ. Β΄/9-9-2011) και 145/2015 
(ΦΕΚ 1547/τ. Β΄/22-07-2015 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού.

7. Την υπ’ αριθ. 218/03-10-2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού 
περί τροποποίησης των σκοπών της επιχείρησης της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, όπως 
αυτή συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 37/2011(ΦΕΚ 1056/
τ. Β΄/30-5-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σερβίων-Βελβεντού και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με τις υπ’ αριθμ. 223/2011(ΦΕΚ 2012/τ. Β΄/9-9-2011) και 
145/2015 (ΦΕΚ 1547/τ. Β΄/22-07-2015) αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού ως προς 
τους σκοπούς της επιχείρησης, στους οποίους προστί-
θεται η λειτουργία Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης 
Βελβεντού, ως εξής:

3. ΣΚΟΠΟΣ:
Τομέας Πολιτισμού, όπου προστίθεται η λειτουργία 

Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 37/2011(ΦΕΚ 1056/

τ. Β΄/30-5-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σερβίων-Βελβεντού, όπως αυτή τροποποιήθηκε μετα-
γενέστερα με τις υπ’ αριθμ. 223/2011(ΦΕΚ 2012/τ. Β΄/
9-9-2011) και 145/2015 (ΦΕΚ 1547/τ. Β΄/22-07-2015) απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού, του Δήμου Σερβίων-
Βελβεντού οικονομικού έτους 2017. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 1 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α. 
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 506/2017 (3)
    Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για την 

τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010).
2. Την αριθ. 3/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

ισχύει, περί κατανομής και τοποθέτησης του προσω-
πικού του Δήμου, με την οποία ορίστηκε ο αρμόδιος 
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου - Ολύμπου, 
με τον αναπληρωτή του.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄/176), αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
με αμοιβή, είκοσι (20) ωρών το μήνα για το έτος 2018, 
για τον ορισθέντα με την αριθ. 3/2012 απόφαση τακτι-
κό υπάλληλο του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την τήρηση 
και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δίου-Ολύμπου με τον αναπληρωτή του.

Η σχετική δαπάνη, ύψους € 12.850,00 περίπου θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου 
έτους 2018 και τον Κ.Α. 10.6012.003 «Αποζημίωση Πρα-
κτικογράφων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιτόχωρο, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 507/2017 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-

χων Δήμου Δίου-Ολύμπου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

2. Την αριθ. 9096/17-9-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης (ΦΕΚ 2719/τ. Β΄/13-10-2014), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 330/2016 απόφαση Δη-
μάρχου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1865/14-3-2017 
απόφαση Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1092/τ. Β΄/30-03-2017), 
με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου σε 
υπαλλήλους του Δήμου.

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

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν. 4071/2012, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία, με 
αμοιβή, έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για το έτος 2018, 
για κάθε έναν από τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου 
μας που θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας τους, προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά 
τους καθήκοντα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου Δίου-Ολύμπου: 

• Δημοτική Ενότητα Δίου.
• Δημοτική Ενότητα Λιτόχωρου.
• Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-

λείται δαπάνη ύψους 2.300,00 και 1.000,00 € περίπου, η 
οποία θα καλυφθεί σε βάρος των ΚΑ 10.6012.0002 και 
10.6022.0002 αντίστοιχα, «Αποζημίωση Ληξιάρχων», του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιτόχωρο, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 508/2017 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλων για την τήρηση και σύνταξη των πρακτι-

κών των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπι-

κών Κοινοτήτων Δήμου Δίου-Ολύμπου».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Την αριθ. 178/2017 απόφαση, με την οποία τοπο-

θετήθηκε το προσωπικό του Δήμου Δίου - Ολύμπου και 
ορίστηκαν οι υπάλληλοι για τη γραμματειακή υποστή-
ριξη, την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνε-
δριάσεων των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου, οι οποίες πραγματοποιούνται 
κατά τις απογευματινές ώρες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ  
Α΄/176), αποφασίζουμε:
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Καθιερώνουμε για το έτος 2018 απογευματινή υπερω-
ριακή, με αμοιβή, εργασία, για τους τακτικούς υπαλλή-
λους του Δήμου Δίου-Ολύμπου, που ορίστηκαν με την 
αριθ. 178/2017 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
των συνεδριάσεων των συμβουλίων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δίου-Ολύμπου, ως εξής:

1) Έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, για κάθε ένα από 
τους τέσσερις (4) ορισθέντες υπαλλήλους για την τήρηση 
και σύνταξη των πρακτικών των συμβουλίων των Δημο-
τικών Κοινοτήτων Λιτόχωρου, Καρίτσας, Λεπτοκαρυάς 
και Πλαταμώνα του Δήμου.

2) Έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε ένα από τους 
οκτώ (8) ορισθέντες υπαλλήλους για την τήρηση και σύ-
νταξη των πρακτικών των συμβουλίων των Τοπικών Κοι-
νοτήτων Βροντούς, Δίου, Αγίου Σπυρίδωνος, Κονταριώ-
τισσας, Ν. Εφέσου, Ν. Παντελεήμονα, Σκοτίνας, και Πόρων.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους 12.850,00 περίπου, η οποία θα καλυ-
φθεί σε βάρος του ΚΑ 10.6012.003 και 2.500,00 € περί-
που η οποία θα καλυφθεί σε βάρος του ΚΑ 10.6022.001 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων» 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λιτόχωρο, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 18216/17/ΓΠ (6)
Ίδρυση Μονάδας Ενδαγγειακής Χειρουργικής 

στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 

258/Α΄/8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, Α΄), με 
το οποίο «Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν 
Εργαστήρια, Κλινικές Μουσεία και λοιπές μονάδες με 
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση, 
μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης 
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα 
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα 
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική 
επιχορήγηση του ιδρύματος».

2. Την αρ. 7591Α/Β1/2005 (ΦΕΚ 1350/27-09-2005, τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση, με την οποία ιδρύθηκε Αγγειοχει-
ρουργική Κλινική στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Την αρ. Υ4α/80073/06/2007 (ΦΕΚ 539/Β΄) υπουργι-
κή απόφαση, με την οποία η Αγγειοχειρουργική Κλινική 
εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας.

4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος Ιατρικής 
(Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 4η/15-02-2017) και της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 
188/27-11-2017).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται Μονάδα στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Μονάδα 
Ενδαγγειακής Χειρουργικής».

Άρθρο 2
Αποστολή

Στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί Μονάδα 
Ενδαγγειακής Χειρουργικής η οποία καλύπτει τις διδα-
κτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο. Η Μονάδα έχει ως αντικείμενο δραστηριό-
τητας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών και εξειδικευομένων ιατρών καθώς και την 
παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας. Η Μονάδα θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας της Αγγειοχειρουργικής και 
συγκεκριμένα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση ασθε-
νών με αγγειακές παθήσεις.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Αγγει-
οχειρουργική.

γ) Την ειδίκευση ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών 
των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επι-
μόρφωση αυτών.

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων 
τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα 
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών 
πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκ-
παίδευση στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής με εξειδί-
κευση στις αγγειακές παθήσεις.
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η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας Ενδαγγειακής Χειρουρ-
γικής απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 
του οικείου Τμήματος καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Μονάδα διευθύνεται από το Διευθυντή της Αγ-
γειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος στη βαθμίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, διαθέτει διοικητικά και ορ-
γανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και 
εμπειρία στο γνωστικό τομέα Χειρουργικής και ορίζεται 
με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρθρου 28 του 
ν. 2083/1992 και του π.δ. 46/1989.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του ν. 3149/2003, μετα-
ξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης 
λειτουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
της Μονάδας, ο καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής 
πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, ο ορισμός 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί 
δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Εγκαθίσταται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Αγ-
γειοχειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής της 
Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Λάρισας, η Μονάδα Ενδαγγειακής Χειρουργικής 
της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην παραπάνω Μο-
νάδα υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νο-
σοκομείου. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα 
Ενδαγγειακής Χειρουργικής της Αγγειοχειρουργικής 
Κλινικής, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου 
της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η δύναμη της Μονάδας εντάσσεται στη δύναμη της 
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής η οποία δεν υπερβαίνει τις 
σαράντα πέντε (45) κλίνες.

Η Μονάδα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για 
τη λειτουργία της.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας/εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή της Αγγειοχειρουργικής 

Κλινικής μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο σε αναλογική ή ψη-
φιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Κανονιστικής Πράξης 005/2017 (7)
    Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΩΝ
(Συνεδρίαση 139/26.10.2017)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής 
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Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρή-
ματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης 
μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου 
όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 12 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
511/2014) και των υπ’ αρ. ΓΔΟΠ0001064 ΕΞ 2015/
27-02-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 166/2015) και ΓΔΟΠ0000494 
ΕΞ 2017/ΧΠ546/31-03-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 158/2017) 
τροποποιήσεων της.

5. Το υπ’ αριθμ. 139/1/26-10-2017 απόσπασμα πρα-
κτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Λ.Τ.Ε.

6. Τις σχετικές οδηγίες του IES 7 της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Λογιστών (International Federation of Accountants) 
προς τα μέλη της για την συνεχή επαγγελματική Εκπαί-
δευση των Λογιστών - Ελεγκτών.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Πρό-
γραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).

Κατάρτιση Προγράμματος
Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελε-

γκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) κατόπιν προτάσεων των 
ελεγκτικών εταιριών και γνώμης του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., καθορίζει και εξειδικεύει τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος της συνεχούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών (π.χ. διάρκεια, περιεχόμενο, επάρκεια, αξιολό-
γηση κ.λπ.) στα πλαίσια των βασικών οδηγιών του IES 7 
(IFAC). Όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, το Εποπτικό 
Συμβούλιο του ΣΟΕΛ καταρτίζει έκτακτα προγράμματα 
με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.

Τα Προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για έγκριση 
της διάρκειας και της επάρκειάς τους.

1. Σκοπός του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
• Η διατήρηση και βελτίωση των απαιτούμενων τε-

χνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που 
κατέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

• Η παροχή βοήθειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογι-
στές να εφαρμόζουν νέες τεχνικές, να αντιλαμβάνονται 
αποτελεσματικότερα τις οικονομικές εξελίξεις και να 
αξιολογούν την επίπτωσή τους τόσο στις ελεγχόμενες 
οικονομικές μονάδες όσο και στη δική τους εργασία.

• Η παροχή εύλογης διασφάλισης στο κοινωνικό σύ-
νολο ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές έχουν τις τεχνικές 
γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται 
για να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που αναλαμβά-
νουν.

2. Υπόχρεοι του Προγράμματος
Υπόχρεοι για την παρακολούθηση του Προγράμμα-

τος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι όλοι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του άρθρου 
2 του ν. 4449/2017.

Οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος αυτού.

3. Φορείς παροχής του Προγράμματος
Οι φορείς παροχής του Προγράμματος συνεχούς επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
είναι το Σ.Ο.Ε.Λ., οι ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και οι 
φορείς και τα Ινστιτούτα που έχουν την δυνατότητα 
χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. 
(ACCA, ICAEW, κ.λπ.).

Η επάρκεια των φορέων αυτών για την παροχή του 
Προγράμματος αυτού αξιολογείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στο 
πλαίσιο των οριζόμενων στο 12 του ν. 4449/2017.

4. Αντικείμενο του Προγράμματος
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών αφορά τα κατωτέρω γνωστικά αντι-
κείμενα:

Θέματα Ελεγκτικής και Δεοντολογία
• Θέματα Λογιστικής - Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-ΕΛΠ)
• Εμπορική Νομοθεσία
• Φορολογική Νομοθεσία
• Θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας
• Θεσμικά και λοιπά ρυθμιστικά θέματα στην οργά-

νωση και λειτουργία των Αγορών που επηρεάζουν τον 
έλεγχο

• Επίκαιρα οικονομικά θέματα λογιστικού και ελεγκτι-
κού ενδιαφέροντος.

• Άλλα γνωστικά αντικείμενα κατόπιν εγκρίσεως του 
Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι 
(20) ώρες κατ’ έτος.

Μπορεί να υλοποιείται συνδυαστικά με τους κάτωθι 
τρόπους:

α) Με παρακολούθηση σεμιναρίων διάρκειας εξήντα 
(60) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ 
έτος και πιστοποίηση.

Τα σεμινάρια αυτά είναι στοχευμένα να καλύπτουν 
ειδικά θέματα των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων 
και ειδικότερα τις μεταβολές που έχουν γίνει σε αυτά.

Η διενέργεια των σεμιναρίων αυτών γίνεται βάσει εγκε-
κριμένου προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής 
εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, από το 
Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., οι ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές έχουν δικαίωμα επιλογής των σεμιναρίων που 
θα παρακολουθήσουν.

β) Με εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα από τα γνω-
στικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5 που 
αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται είτε από το Σ.Ο.Ε.Λ., 
είτε από τις ελεγκτικές εταιρίες, είτε από φορείς και Ιν-
στιτούτα που έχουν τη δυνατότητα χορήγησης διεθνούς 
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επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ICAEW κ.λπ.), με 
μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος. Οι ελεγκτικές εταιρείες 
μπορούν να χρησιμοποιούν για τις προαναφερόμενες 
εισηγήσεις, είτε εσωτερικούς εισηγητές (ορκωτούς ελε-
γκτές και ειδικούς) είτε εξωτερικούς εισηγητές κατά την 
κρίση τους, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής απόδο-
σης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

γ) Με συμμετοχή είτε σε επιτροπές είτε σε δημόσιες 
εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, συνέδρια κλπ) που αποδεδειγ-
μένα πραγματοποιούνται και έχουν αντικείμενο οποιο-
δήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της ανωτέρω 
παραγράφου αρ. 5, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.

δ) Με άλλες ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να θεω-
ρηθούν ως επαγγελματική εκπαίδευση κατόπιν έγκρισης 
του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και πιστοποίηση, 
με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (β),(γ) και (δ) ανωτέρω, η συνεχής επαγ-
γελματική εκπαίδευση ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
Ο.Ε.Λ. πρέπει να πιστοποιείται μόνο με παρακολούθη-
ση σεμιναρίων συνολικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) 
ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.

6. Επίβλεψη του προγράμματος συνεχής επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης.

Α) Τήρηση Αρχείου Προγράμματος Στοιχεία που τεκ-
μηριώνουν τη συνεχή εκπαίδευση των Ο.Ε.Λ. υποβάλλο-
νται ετησίως στο Σ.Ο.Ε.Λ. προς ενημέρωση του τηρούμε-
νου Μητρώου με τις ώρες παρακολούθησης. Τα στοιχεία 
αυτά φυλάσσονται από το Σ.Ο.Ε.Λ., διαβιβάζονται ετησί-
ως σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΛΤΕ και είναι διαθέσιμα 
σε κάθε έλεγχο της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.

Β) Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
για την επίβλεψη της τήρησης του προγράμματος συ-
γκροτείται Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης με απόφαση του ΣΟΕΛ. Η Επιτροπή αυτή είναι 
τριμελής, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από:

Α. Τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του 
Σ.Ο.Ε.Λ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Β. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 
που προτείνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ., ως μέλος της Επιτροπής.

Γ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου 
της Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος της Επιτροπής.

Γ) Επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων. Σε περιπτώσεις 
που διαπιστώνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. ότι οι ορκωτοί ελε-
γκτές λογιστές δεν τηρούν τις ελάχιστες ώρες συνεχούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην πα-
ράγραφο αρ. 5 της παρούσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 35 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο αρ. 6Β της παρούσης θα 
είναι αρμόδια για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύ-
ψουν και δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική 
Πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 152 (8) 
 Καθιέρωση και έγκριση δεδουλευμένων ωρών 

υπερωριακής και εξαιρέσιμης εργασίας πέ-

ραν της υποχρεωτικής, καθώς και νυκτερινής 

και εξαιρέσιμης εργασίας προς συμπλήρωση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, προσωπικού 

Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. για το έτος 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
(Αρ. Συνεδρίασης 18/21/11/2017)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ ΟΛΝΕ ΑΕ.
2) Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (άρθρο 20ο).
3) Τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (άρθρο 176ο).
4) Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (άρθρο 1ο).
5) Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Χαλκίδας (ΦΕΚ 242/

Β΄/1980).
6) Το αρ. πρωτ. 2/101370/0022/10/01/2014 έγγραφο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
7) Τον προϋπολογισμό Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. οικ. έτους 2018.
8) Την ανάγκη πραγματοποίησης υπερωριακής και εξαι-

ρέσιμης εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και 
νυκτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, αποφασίζει ομόφωνα:

Την καθιέρωση και έγκριση των δεδουλευμένων ωρών 
υπερωριακής και εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της υπο-
χρεωτικής, καθώς και νυκτερινής και εξαιρέσιμης εργα-
σίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
για το έτος 2018.

1.α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέρα από το 
κανονικό ωράριο μέχρι την 22η ώρα, πέντε (5) υπαλλή-
λων Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών και Διοικητικών ήτοι έως 
20 ώρες ανά μήνα έκαστος

1.β. Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες (από την 6η πρωινή - 22η ώρα) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, πέντε (5) υπαλλήλων Δ.Ε. 
Ειδικότητας Τεχνικών και Διοικητικών ήτοι έως 16 ώρες 
ανά μήνα έκαστος.

2.α. Νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής από έναν (1) υπάλληλο Δ.Ε. Ειδι-
κότητας Τεχνικών 22 Ημέρες x 8 ώρες μηνιαίως.

2.β. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής από έναν (1) υπάλ-
ληλο Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών 3 Ημέρες x 8 ώρες μηνιαίως.

Οι ανωτέρω αιτούμενες ώρες αφορούν το Έτος 2018 
και θα βαρύνουν τους Κωδικούς 60.01.41 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» προϋπολογισθέντος ποσού 
10.000,00 € και 60.01.43 «Αμοιβή για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» προϋπολογι-
σθέντος ποσού 6.000,00 €.

Η κατανομή των ωρών, καθώς και ο αριθμός του προ-
σωπικού που πραγματοποιεί υπερωριακή εργασία, κα-
θορίζεται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις 
διατάξεις του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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