
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου  2 της 
20319/24-3-2020 (Β΄ 1022) απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών.

2 Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, για το έτος 2020. 

3 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου, με τίτλο «Κέντρο 
Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for 
Research on Democracy and Law)» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορι-
σμός του εσωτερικού του Κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. οικ. 343 (1)
Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της  

20319/24-3-2020 (Β΄ 1022) απόφασης του Υπουρ-

γού Υποδομών και Μεταφορών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

(Α΄ 98), το οποίο παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού».

6. Τις διατάξεις της από 14-3-2020 (Α΄ 64) Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

7. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 
20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης».

8. Την 20319/24-3-2020 (Β΄ 1022) απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Αναβολή διενέργειας 
διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατά-
ξεις, για το χρονικό διάστημα από 24-3-2020 έως και 
30-4-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19».

9. Την ανάγκη άμεσης εκκίνησης των διαδικασιών για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής εξειδικευ-
μένου συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών υποστή-
ριξης προς τη συσταθείσα με την κοινή υπουργική από-
φαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21-10-2019 
Διυπουργική Επιτροπή για την «Προώθηση της ηλεκτρο-
κίνησης στην ελληνική επικράτεια». 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 
20319/24-3-2020 απόφασης η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού επιλογής εξειδικευμένου αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τη συστα-
θείσα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21-10-2019 Διυπουργική Επιτροπή 
για την «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική 
επικράτεια».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγος, 23 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 262219 (2)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαι-

ρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Αττικής, για το έτος 2020.  

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Την 8603/2087/04-03-2020 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί καθιέρω-
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1001/τ.Β΄/24-03-2020), από 
τις διατάξεις της οποίας προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
ύψους 1.280.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 
2020 της Περιφέρειας Αττικής που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
0512 (01.072-Κεντρικός Τομέας, 05.072-Ανατολική Αττική, 
06.072-Δυτική Αττική, 07.072-Πειραιάς, 08.072-Νήσων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου  122 του ν.  4604/2019 
(Α΄ 50), οι οποίες προβλέπουν ότι «Ειδικά αποφάσεις 
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης 
κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσω-
πικού των Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, σε εργασίες που αφορούν 
έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες αποχιονισμού, πα-
ρεμβάσεων σε πλημμυρικά φαινόμενα, εργασίες απο-
κατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή 
ηλεκτροφωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρε-
σίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών 
ελέγχων, μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρ-
ξη του εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν».

6. Τις διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-06-2006 
(ΦΕΚ 769/τ.Β΄/27-07-2006) απόφασης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει με τις 
διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β΄ 1659).

7. Την 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί 
παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

8. Την /1757/0026/10-01-2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογη-
τικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» 
(Β΄ 17).

9. Τις διατάξεις της 37419/13479/08-05-2018 απόφα-
σης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β΄ 1661), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αγρο-
τικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, καθώς και των Διευ-
θύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα, Νότιου Το-
μέα, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, 
Βορείου Τομέα και Νήσων, για τη διενέργεια ελέγχων, 
τη διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων 
και για την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στα αριθμ. 
238888/01-04-2020, 242672/06-04-2020, 241788/
03-04-2020, 243616/06-04-2020, 243279/06-04-2020, 
247115/08-04-2020, 255661/14-04-2020, 259888/
16-04-2020, 260904/16-04-2020, 261896/21-04-2020 
έγγραφα των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Ανά-
πτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα 
και Πειραιώς και Νήσων, αναφορικά με τη διενέργεια 
αγορανομικών ελέγχων-δειγματοληψιών, σε συνδυασμό 
με τα διαλαμβανόμενα στα αριθμ. 244202/06-04-2020 
και 244327/06-04-2020 έγγραφα των ως άνω αναφερό-
μενων υπηρεσιών.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με τη διενέρ-
γεια ελέγχων για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων για 
δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και την λήψη μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα 
στο αριθμ. 243829/06-04-2020 έγγραφο της ως άνω ανα-
φερόμενης υπηρεσίας.

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Λαϊ-
κών Αγορών αναφορικά με την εποπτεία που ασκούν 
οι υπάλληλοι στις λαϊκές αγορές, σε συνδυασμό με τα 
διαλαμβανόμενα στο αριθμ. 242430/03-04-2020 έγγρα-
φο της ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας.

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Με-
ταφορών και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ, αναφορικά με την 
άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών, καθώς και του τομέα ΚΤΕΟ, όπως 
αναγράφονται στον οργανισμό, σε συνδυασμό με τα δι-
αλαμβανόμενα στο αριθμ. 244663/06-04-2020 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Έργων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τη 
λειτουργία της ως ελεγκτική υπηρεσία σε ό,τι αφορά 
στην οδική κυκλοφορία, μετρήσεις, έργα συντήρησης 
και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, σε 
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υδραυλικά-λιμενικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, σε συν-
δυασμό με τα διαλαμβανόμενα στα 244273/06-04-2020 
και 253769/13-04-2020 έγγραφα της ως άνω αναφερό-
μενης υπηρεσίας.

16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Τε-
χνικών Έργων των ΠΕ ΒΤ, ΔΤ, ΔΥΤ. ΑΤΤ και Πειραιώς και 
Νήσων αναφορικά με τη λειτουργία τους ως ελεγκτικές 
υπηρεσίες σε ό,τι αφορά στην οδική κυκλοφορία, με-
τρήσεις, έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητάς τους, σε υδραυλικά-λιμενικά και 
εγγειοβελτιωτικά έργα, σε συνδυασμό με τα διαλαμβα-
νόμενα στα 244225/06-04-2020, 243744/06-04-2020, 
239917/02-04-2020, 243086/06-04-2020 έγγραφα των 
ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών.

17. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρι-
σης Μητροπολιτικών Υποδομών αναφορικά με την απο-
στολή της στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, 
καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή 
και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων αρμοδιό-
τητάς της, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου Φω-
τεινής Σηματοδότησης για το Νομό Αττικής, σε συνδυ-
ασμό με τα διαλαμβανόμενα στα 234839/30-03-2020, 
248382/08-04-2020 και 260089/16-04-2020 έγγραφα της 
ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας.

18. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας αναφορικά με την απο-
στολή της στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, 
καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή 
των δικτύων ομβρίων, την οριοθέτηση-διευθέτηση των 
υδατορεμάτων και όλων εν γένει των έργων αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα 
στο 244682/06-04-2020 έγγραφο της ως άνω αναφερό-
μενης υπηρεσίας.

19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Πάρκων 
και Αλσών αναφορικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων σχε-
τικά με τη φροντίδα για τη βελτίωση και συντήρηση του 
πρασίνου και των υποδομών τους, σε συνδυασμό με τα 
διαλαμβανόμενα στο 233431/27-03-2020 έγγραφό της 
ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας.

20. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Υγει-
ονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής όλων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφορικά με τη διενέρ-
γεια υγειονομικών ελέγχων και της ανάγκης προστασίας 
της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με τα διαλαμβα-
νόμενα στα 234367/30-03-2020, 244350/06-04-2020, 
240235/02-04-2020, 236052/31-03-2020, 244828/
07-04-2020, 243830/06-04-2020, 233174/27-03-2020, 
259503/16-04-2020, 259579/16-04-2020, 259679/
16-04-2020, 259671/16-04-2020, 259894/16-04-2020, 
259650/16-04-2020, 259682/16-04-2020 έγγραφα των 
ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών.

21. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού αναφορικά με το σύνολο της άσκησης 
των αρμοδιοτήτων του τομέα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, όπως προκύπτουν από τον οικείο Οργα-
νισμό, καθώς και ιδίως λόγω της αρμοδιότητας περί 
ελέγχου τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων του 
φορέα, μέσω διενέργειας συστηματικών ελέγχων τή-

ρησης αυτού, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στο 
243864/06-04-2020 έγγραφο της ως άνω αναφερόμενης 
υπηρεσίας.

22. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων των Προϊ-
σταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονο-
μίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, Αναπτυξιακού Προγραμ-
ματισμού, Έργων και Υποδομών, Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, Εσωτερικής Λειτουργίας και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών αναφορικά με την υποστήριξη εκάστου 
Προϊσταμένου στην άσκηση των καθηκόντων του, που 
συνίστανται ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας 
των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, 
στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη 
σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στη σύ-
νταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες 
οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας με 
τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παρο-
χή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της 
αποστολής του, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα 
στα 243408/06-04-2020, 244271/06-04-2020, 243548/
06-04-2020, 237255/31-03-2020, 246230/07-04-2020, 
244663/06-04-2020 έγγραφα των ως άνω αναφερόμε-
νων Γραφείων.

23. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Νοτίου 
Τομέα, Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών των ΠΕ 
Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττι-
κής, αναφορικά με τους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν 
στην κατηγορία ΔΕ κλάδου Οδηγών ή άλλου κλάδου, 
και για τους οποίους έχει εγκριθεί η κατ’ εξαίρεση οδή-
γηση υπηρεσιακών οχημάτων και αναφορικά με τους 
υπαλλήλους οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φυλάκων-νυ-
χτοφυλάκων και που ανήκουν στις κατηγορίες ΔΕ Διοι-
κητικών Γραμματέων, ΔΕ Τεχνικών και ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα 
στα 232668/27-03-2020, 243951/06-04-2020, 237064/
31-03-2020, 238436/01-04-2020, 238663/01-04-2020, 
243126/06-04-2020 έγγραφα των ως άνω αναφερόμενων 
υπηρεσιών, καθώς και το αριθμ. 6879-1633/10-03-2020 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμ-
φωνα με το οποίο εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση οδήγηση 
υπηρεσιακού οχήματος σε υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιώς 
και Νήσων.

24. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Περιφερει-
άρχη Αττικής και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ 
ΚΤ, ΝΤ, ΔΤ, Πειραιά, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής 
Αττικής, Οικονομικών σε συνδυασμό με τα διαλαμβα-
νόμενα στα 244685/06-04-2020, 237181/31-03-2020, 
243714/06-04-2020, 248427/08-04-2020, 242256/
03-04-2020 245948/07-04-2020, 241282/03-04-2020, 
244542/06-04-2020 και 243617/06-04-2020 έγγραφα 
των ως άνω αναφερόμενων Γραφείων.

25. Το 13178/08-01-2020 έγγραφο της υπηρεσίας ανα-
φορικά με την αναζήτηση πιστώσεων προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020.

26. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18312 Τεύχος B’ 1784/11.05.2020

με ΑΔΑ: 6ΨΛΣ7Λ7-27Η, ΨΗ9Ι7Λ7-5ΗΦ, 6ΦΗΥ7Λ7-ΜΟ2, 
Ω6ΩΓ7Λ7-ΓΛΥ, 6ΑΒΩ7Λ7-ΜΞΓ, με τις οποίες εγκρί-
θηκε η  δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(1.280.000 ευρώ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξό-
δων του οικονομικού έτους 2020 και στους κωδικούς 
06.072.0512, 07.072.0512, 08.072.0512, 05.072.0512 και 
01.072.0512, αντίστοιχα.

27. Το 14749/09-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής αναφορι-
κά με τις πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2020-ΚΑΕ 
0511,0512, 0716, 0717, 0719, 0721 και 0722.

28. Το 39902/16-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, στο 
οποίο επισημαίνεται ότι «Κατά τη διάρκεια του οικονο-
μικού έτους 2020 δύνανται να δεσμεύονται επιπλέον 
πιστώσεις με την έκδοση νέων αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 051201, ανάλογα με τις υπηρε-
σιακές ανάγκες του φορέα και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις».

29. Την 258595/15-04-2020 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής για την έγκριση εργασίας νυχτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περι-
φέρειας Αττικής για το έτος 2020, η οποία δεν εστάλη για 
δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο λόγω αποστολής 
και λήψης τροποποιημένων αιτημάτων των Υπηρεσιών, 
αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί-
ας με αμοιβή κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2020, από την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, για οκτακό-
σιους είκοσι (820) υπαλλήλους των κάτωθι υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής: της Διεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Δυτικού Τομέα, Νότιου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτή-
των Κεντρικού Τομέα και Πειραιώς και Νήσων, της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, της Διεύ-
θυνσης Λαϊκών Αγορών, των Διευθύνσεων Μεταφορών 
και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
και της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ, των Διευθύνσεων Τεχνικών 
Έργων των ΠΕ ΒΤ, ΔΤ, ΔΥΤ. ΑΤΤ και Πειραιώς και Νήσων, 
της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, 
της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, των Γραφείων των Προϊστα-
μένων των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής και Αλιείας, Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού, Έργων και Υποδομών, Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, Εσωτερικής Λειτουργίας και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττι-
κής, ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης που υπηρετούν, οι 
οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ, κλάδου Οδηγών 
ή άλλου κλάδου, εφόσον γι’ αυτούς έχει εγκριθεί κατ’ 
εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, των υπαλ-
λήλων όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, 
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φυλάκων-νυχτοφυλάκων 

και που ανήκουν στις κατηγορίες ΔΕ Διοικητικών Γραμ-
ματέων, ΔΕ Τεχνικών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 
των υπαλλήλων του Γραφείου Περιφερειάρχη, καθώς 
και των υπαλλήλων των γραφείων Αντιπεριφερειαρχών 
ΠΕ ΚΤ, ΝΤ, ΔΤ, Πειραιά, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Δυ-
τικής Αττικής, Οικονομικών.

Β) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί-
ας με αμοιβή κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2020, με αναδρομική 
ισχύ δυνάμει των υπό στοιχείο (5) διατάξεων, ήτοι από 
01-01-2020 έως και 31-12-2020, για εκατόν ενενήντα 
πέντε (195) υπαλλήλους των κάτωθι υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής: των Διευθύνσεων Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής όλων των Περι-
φερειακών Ενοτήτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βόρειου 
Τομέα και Νήσων.

Γ) Εγκρίνουμε:
α) την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το έτος 2020 με αναδρομική ισχύ δυνάμει των 
υπό στοιχείο (5) διατάξεων ήτοι από 01-01-2020 έως και 
31-12-2020 για εκατόν είκοσι πέντε (125) υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
της Περιφέρειας Αττικής και

β) την προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
ανάγκη εργασίας εκατό (100) υπαλλήλων της εν λόγω 
Διεύθυνσης για το έτος 2020.

Δ) Εγκρίνουμε:
α) την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το έτος 2020 με αναδρομική ισχύ δυνάμει 
των υπό στοιχείο (5) διατάξεων ήτοι από 01-01-2020 έως 
και 31-12-2020 για σαράντα πέντε (45) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και

β) την προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
ανάγκη εργασίας δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων της εν 
λόγω Διεύθυνσης για το έτος 2020.

Για όλες τις περιπτώσεις οι ώρες απασχόλησης ορί-
ζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος, για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες α) μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και β) μέχρι 
ενενήντα έξι (96) για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
ανά υπάλληλο.

Το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών θα απασχο-
λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ-
ουσες διατάξεις και μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα 
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, 
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα 
αποχώρησης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη, ύψους 1.280.000,00 €, σε βάρος του προϋπο-
λογισμού 2020 της Περιφέρειας Αττικής που θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 0512 (01.072-Κεντρικός Τομέας, 05.072-Ανα-
τολική Αττική, 06.072-Δυτική Αττική, 07.072-Πειραιάς, 
08.072-Νήσων).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 3970 (3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου, με τίτλο «Κέντρο 

Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for 

Research on Democracy and Law)» του Τμήμα-

τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχο-

λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κα-

θορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε 
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

3. Την απόφαση της 4/7-11-2019 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4. Την απόφαση της 19ης/15-4-2020 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Έρευ-
νας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on 
Democracy and Law)» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
καθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
το Εργαστήριο, με την επωνυμία: «Κέντρο Έρευνας Δη-
μοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Demo-
cracy and Law)».

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευ-
νας, σε θέματα τα οποία σχετίζονται, αμέσως ή εμμέ-
σως, με την δημοκρατική θεωρία και την δημοκρατία 

ως πολιτικό σύστημα σε κρατικό ή διεθνές επίπεδο, με 
την πολιτική σκέψη και φιλοσοφία, με το δημόσιο και 
ιδιωτικό δίκαιο σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με την δι-
ακυβέρνηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τα 
δικαιώματα των πολιτών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, 
καθώς και με τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης πλην των πολιτικών ασφάλειας, άμυνας, 
εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. 

Άρθρο 3
Μέσα

Προς επίτευξη των σκοπών του, όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, το Εργαστήριο 
χρησιμοποιεί ιδίως τα παρακάτω μέσα:

α) Διεξαγωγή διεπιστημονικής και πολύπλευρης βασι-
κής και εφαρμοσμένης έρευνας, κάλυψη σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνη-
τικών αναγκών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και γενικότερα του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας και άλλων Τμημάτων αυτού, και ανάπτυξη προγραμ-
μάτων διδασκαλίας.

β) Συνεργασία με άλλα Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φο-
ρείς καθώς και το προσωπικό αυτών, της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί 
τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής 
προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.

γ) Υποστήριξη κατάθεσης ερευνητικών προτάσεων και 
υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς φορείς.

δ) Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερί-
δων, συμποσίων και συνεδρίων, με συμμετοχή εξειδι-
κευμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων 
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

ε) Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημο-
σίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών, 
εγγράφων εργασίας, υπομνημάτων κ.λπ.

στ) Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της πα-
ροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε 
επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συ-
νεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.

ζ) Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την προσφο-
ρά εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα βοηθήσουν στελέχη 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην κατανόηση 
του πλαισίου εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Καθηγήτριες/Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήμα-

τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών που το γνωστικό 
τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος.
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2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.),του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων 
ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) 
που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

3. Επισκέπτες Καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστή-
μονες.

4. Καθηγητές, Λέκτορες και ερευνητές που ανήκουν σε 
άλλα Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα και συνεργάζονται κατά 
περίπτωση με το Εργαστήριο.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς 
φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και 
προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

6. Στο Εργαστήριο δύνανται να εκτελούν άμισθη ή έμ-
μισθη πρακτική άσκηση προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί 
φοιτητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαί-
νει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού 
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ορίζε-
ται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και το γνωστικό 
του αντικείμενο και η ερευνητική του δραστηριότητα 
πρέπει να είναι συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται 
με τριετή θητεία και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή καθηγη-
τή ή του Επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπλη-
ρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το 
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και του Επίκουρου 
καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον πα-
ρόντα κανονισμό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

α) ο συντονισμός και η έγκριση του έργου του Εργα-
στηρίου,

β) η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας και του απολογισμού του 
Εργαστηρίου,

γ) η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική δι-
αχείριση του Εργαστηρίου,

δ) ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό,

ε) η υπογραφή κάθε εγγράφου του Εργαστηρίου, ή και 
η μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε μέλος του 
προσωπικού του Εργαστηρίου,

στ) η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Εργαστη-
ρίου,

ζ) η απόφαση, μετά από προηγούμενη ακρόαση του 
ενδιαφερομένου και, σε περίπτωση προσωπικού των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από έγκρι-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Σπουδών, θέσης σε διαθεσιμότητα ή οριστικής 
αποβολής μέλους του προσωπικού του Εργαστηρίου 
μετά από διαπίστωση παράβασης του παρόντος κανο-
νισμού ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε συνέχεια 
διατάξεων αυτού,

η) η έκδοση αποφάσεων επί πιθανών παραπόνων ή 
προτάσεων προσωπικού του Εργαστηρίου ή ατόμων 
εκτός αυτού.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατόπιν πρότασης του Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου, μπορεί να ορίζεται μέλος του 
προσωπικού του, με γνωστικό αντικείμενο και ερευνητι-
κή δραστηριότητα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, ως Υπεύθυνος Λειτουργίας και Ερευ-
νών αυτού. Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Λειτουργίας 
και Ερευνών συνίστανται ιδίως στην υποστήριξη, οργά-
νωση και συντονισμό του επιστημονικού-ερευνητικού 
και διοικητικού έργου και των εν γένει δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου, με τη συγκέντρωση και μελέτη στοι-
χείων, την εισήγηση δράσεων και υποβολή προτάσεων 
για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και 
έργα του Εργαστηρίου και την εν γένει επικουρία του 
προσωπικού και του Διευθυντή για την υλοποίηση των 
σκοπών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε χώρους του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που παρα-
χωρούνται από το Τμήμα σε αυτό για την εγκατάσταση 
της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι αναγκαία για τη 
διενέργεια του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης του 
Εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.

2. Ο Διευθυντής αποφασίζει για την έγκριση και προ-
τεραιοποίηση εργασιών και συναφούς χρήσης υλικοτε-
χνικής δομής του Εργαστηρίου και ενημερώνεται πάντα 
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας του Εργαστηρίου, 
εκτός εάν υπάρχει σχετική απόφασή του.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, του προσωπικού του, των 
πιθανών Τομέων, Μονάδων Έρευνας κ.λπ., εντός αυτού, 
τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε 
αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, 
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για την 
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργα-
στηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
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Άρθρο 7
Έσοδα και πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου, τα οποία αυτό διαχειρίζε-
ται, προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί 
να πραγματοποιείται από εθνικούς ή/και διεθνείς φορείς 
του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέ-
ξεων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και επιστημονικών 
εκδόσεων. 

4. Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και 
φυσικά πρόσωπα.

6. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Υπουρ-
γείο αρμόδιο για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων και Έρευνας - Επιτροπή Ερευνών του Πανε-
πιστημίου, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
ή κάποιος άλλος φορέας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. Τις δωρεές, τις χορηγίες, τις κληρονομιές και τις κλη-
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και των 
γενικά παραδεκτών αρχών της ακαδημαϊκής ηθικής και 
δεοντολογίας.

8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία, τα οποία δύνανται να τηρούνται 
και ηλεκτρονικά:

1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων.

2. Βιβλίο υλικοτεχνικών δομών και ενδεχόμενων έτε-
ρων περιουσιακών στοιχείων.

3. Βιβλίο προσωπικού του Εργαστηρίου.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




