
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα 
1-1-2023 μέχρι 30-6- 2023.

2 Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξι-
ωματικού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

3 Τροποποίηση του άρθρου 3 του «Οργανισμού Δι-
οικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης».

4 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019).

5 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1674/22/2696023 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 

πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 

πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστη-

μα 1-1-2023 μέχρι 30-6- 2023. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-

διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων (Α΄ 176)».

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων…..» (Α΄ 112).

δ) Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνι-
κής Αστυνομίας (Α΄ 281)».

ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

στ) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ζ) Του π.δ. 394/2001 «Περί χρόνου εργασίας προσω-
πικού της ΕΛ.ΑΣ» (Α’ 274) και ιδίως τις παρ. 3 α’ και β’ του 
άρθρου 4.

2. Την υπ’ αρ. 1018 από 01-09-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 795).

3. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 3.4.2020 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελλη-
νικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» 
(Β΄ 1362).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ από 06/05/2016 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β’ του ν. 4354/2015».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 
έως 30-06-2023 στον Ειδικό Φορέα 1057.201.0000000 
«Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ-
ΤΥΝΟΜΙΑ) ποσού διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (224.592,00 €), που 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 
2120201001 και διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών 
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(259.353,60 €), που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ΑΛΕ 2120202001.

6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/111-α’ από 
28/12/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

7. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και για την πέραν του κανονικού ωραρίου ερ-
γασία, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας/Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των πολιτι-
κών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, Κατηγορίας/
Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, που μπορεί να 
εργάζεται υπερωριακά, για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2023 μέχρι 30-6-2023 ως εξής:

Ειδικός Φορέας 1057.201.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).

- Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
16 άτομα επί 20 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων εννιακοσίων 
είκοσι (1.920).

400 άτομα επί 15 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 
6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών τριάντα έξι χιλιάδων 
(36.000).

- Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
16 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων πεντακοσίων 
τριάντα έξι (1.536).

387 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 
μήνες και συνολικό αριθμό ωρών τριάντα επτά χιλιάδων 
εκατόν πενήντα δύο (37.152).

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./337/οικ.20262 (2)
Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξι-

ωματικού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 

(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119), το 
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) με 
θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/129/17778/
16-12-2022, απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπό στοιχεία Φ.415/7/Σ.394219/14-11-2022 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), για την 
κίνηση των διαδικασιών ανάκλησης ενός (1) Μονίμου 
από την Εφεδρεία Αξιωματικού για υπηρεσιακούς λό-
γους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Μόνιμου εξ Εφεδρείας Αξιωμα-
τικού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 1981 (3)
Τροποποίηση του άρθρου 3 του «Οργανισμού Δι-

οικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης» .

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί συστάσεως Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτε-
χνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 46).

2. Το π.δ. 54/2004 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσι-
ών του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α’ 46).

3. Την υπό στοιχεία 201647/Z1/21.11.2017 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 627) περί εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θητεία 
τεσσάρων ετών, από 01.12.2017 έως 30.11.2021.
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4. Την υπ’ αρ. 1947/04.12.2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πολυτεχνείου Κρήτης «Καθορισμός του τομέα 
ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυ-
τάνεων και της σειράς αναπλήρωσης αυτού από τους 
Αντιπρυτάνεις» (Β’ 4472).

5. Τις διατάξεις της περ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 18 
του ν. 4559/2018 (Α’ 142) με τις οποίες ορίσθηκε ότι «(β) 
Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης 
λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη 
διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
εκλογής τους» και παρατάθηκε η θητεία των υπηρετου-
σών Πρυτανικών Αρχών έως την 31η.08.2022.

6. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 66 του 
ν. 4917/2022 (Α΄ 67), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4950/2022 (Α΄ 128), 
με τις οποίες ορίσθηκε ότι «2. Η θητεία των υπηρετουσών 
Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητό-
ρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.08.2022 
παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων 
και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί 
την 28η.02.2023».

7. Την υπ’ αρ. 3236/18.04.2022 διαπιστωτική πράξη 
(Γ’ 1013) του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης περί της αυτοδίκαιης αποχώρησης 
από την υπηρεσία, στις 31.08.2022, του Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Ευάγγελου Διαμαντό-
πουλου του Θεολόγου, λόγω συμπληρώσεως του ορίου 
ηλικίας.

8. Τον διορισμό του Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη στη βαθμίδα 
του Καθηγητή (Γ΄ 1272/2022).

9. Την παρ. 7 του άρθρου 191 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), 
η οποία τροποποιεί το άρθρο 448 του ν.  4957/2022 
(Α’ 141) με την προσθήκη της παραγράφου «12. Στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η 
θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 
31η.08.2022 και η διάρκειά της παρατάθηκε έως την ανά-
δειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως 
την 28η.02.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου 
άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) με απόφαση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας 
(1) εκ των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο υπηρετών 
Πρύτανης αφυπηρετεί την 31η.08.2022. Η άσκηση κα-
θηκόντων Πρύτανη αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο 
της τρέχουσας θητείας».

10. Την υπ’ αρ. 4964/24.08.2022 ομόφωνη απόφαση 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 774) της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
για τον ορισμό του Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μιχαήλ 
Λαγουδάκη του Γεωργίου με ΑΔΤ Φ181356 και νυν 
Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ως Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου Κρήτης από την 01η.09.2022 και έως την 

ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο 
έως την 28η.02.2023.

11. Τις διατάξεις της παρ. 1.στ. του άρθρου 14 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

12. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 469 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

13. Τις διατάξεις της παρ.  5 του άρθρου 448 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141) όπως έχει τροποποιηθεί με την 
παρ. 6 του άρθρου 191 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) ως 
εξής «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης 
ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρ-
μοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ της παρ. 1 
και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδι-
ότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από 
το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του ΑΕΙ».

14. Την απόφαση του υπ’ αρ. 99ου/19.12.2022 Πρυ-
τανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την 
έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του Οργανισμού 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

15. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί νέος Οργανισμός 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Τη μετονομασία του (ανενεργού) Τμήματος «Δημο-
σιευμάτων και Τυπογραφείου» της Διεύθυνσης Ακαδη-
μαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τμήμα 
«Ακαδημαϊκής και Εκπαιδευτικής Κινητικότητας» και την 
τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 «Διεύθυνση Ακα-
δημαϊκών Θεμάτων» του π.δ. 54/2004 «Οργανισμός Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης» ως εξής:

«Άρθρο 3
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

1. Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων υποστηρίζει 
το εκπαιδευτικό έργο των Ακαδημαϊκών Τμημάτων συ-
ντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί 
το επιτελικό όργανο του Ιδρύματος σε θέματα Σπουδών. 
Αποτελεί το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων 
όταν απευθύνονται στο Ίδρυμα για θέματα σπουδών 
π.χ. παροχή στατιστικών στοιχείων φοιτητών και σπου-
δών στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, διεκπεραίωση δικαστικών αποφάσεων εγγραφής 
φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης κ.λπ. Η Διεύθυνση 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων συγκροτείται από τα τμήματα:

(α) Σπουδών
(β) Ακαδημαϊκής και Εκπαιδευτικής Κινητικότητας 
(γ) Φοιτητικής Μέριμνας»
καθώς και την τροποποίηση της παρ. 2(β) του άρθρου 

3 «Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων» του π.δ. 54/2004 
«Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης» ως εξής:

«(β) Το Τμήμα Ακαδημαϊκής και Εκπαιδευτικής Κινη-
τικότητας:

- Υποστηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά 
στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (ακαδη-
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μαϊκού και διοικητικού) επιτελώντας διοικητική, ακαδη-
μαϊκή, τεχνική και οικονομική διαχείριση των δράσεών 
του και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Μεριμνά για την αποστολή των Ελλήνων φοιτητών 
στο εξωτερικό και την υποδοχή ξένων φοιτητών στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή προ-
γραμμάτων ανταλλαγών.

• Μεριμνά για την αποστολή προσωπικού του ιδρύ-
ματος (μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού) 
στο εξωτερικό για διδασκαλία ή επιμόρφωση και για την 
υποδοχή αντίστοιχων αλλοδαπών μελών προσωπικού 
στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής Erasmus+.

• Μεριμνά σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα 
άλλων χωρών για την σύναψη κατάλληλων συμφωνιών 
για τους φοιτητές και τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
για τη διαμονή τους και την ασφάλισή τους και αντιμε-
τωπίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους στο εξωτερικό.

• Μεριμνά για τη διαμονή των ξένων φοιτητών στην 
Ελλάδα και την επαφή τους με το ελληνικό στοιχείο και 
πολιτισμό (Ελληνική γλώσσα, ξενάγηση σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, οργάνωση εκδρομών στην ελ-
ληνική επαρχία, κ.λπ.).

• Υποστηρίζει τους διεθνείς επισκέπτες του Ιδρύματος 
(φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, κ.λπ.) και τους βοηθάει 
να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα.

• Επικουρεί την επικοινωνία με τον χρηματοδοτικό 
φορέα (ΙΚΥ και ΕΕ), υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα υποβολής αιτήσεων και επικοινωνίας, καθώς και 
μεριμνά για την υποβολή κάθε μορφής νέων προτάσεων 
στο πλαίσιο της κινητικότητας.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 101678 (4)
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

3. Την υπό στοιχεία 108176/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 

εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

4. Την υπό στοιχεία 84696/Z1/8.7.2022 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
παραίτησης του Καθηγητή Δημητρίου Σκούρα από τη 
θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματι-
σμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 646).

5. Την υπό στοιχεία 63379/29.8.2022 πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πατρών, περί ορισμού του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Βασιλείου Βασιλειάδη στη θέση 
του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τε-
χνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 791).

6. Την υπό στοιχεία 7289/30.9.2022 απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών περί Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, καθορισμός τομέων ευθύνης Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθορισμός σειράς 
αναπλήρωσης του Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά 
του (Β’ 5207).

7. Την υπ’  αρ. 56/3545/3.2.2021 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ληφθείσα κατά 
την υπ’ αρ. 181/14.1.2021 Συνεδρία «Συμπλήρωση του 
Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (π.δ. 63/1999, Α’ 71), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση 
του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 
παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Β’ 630).

8. Την υπ’ αρ. 107/5.12.2022 απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεδρία «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 619/3720/4.2.2021 απόφασης της 
Συγκλήτου «Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, 
Α’ 71) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Ορ-
γανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β 
του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» κατά τις προ-
βλέψεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και του π.δ. 52/2022, 
(Α’ 131)» (Β’ 6665).

9. Την υπ’ αρ. 6529/33333/4.10.2019 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 158/19.9.2019), «Εσωτερικός Κανονισμός του Πανε-
πιστημίου Πατρών» (Β’ 3899).

10. Την υπ’  αρ. 64371/1.9.2022 (ορθή επανάληψη) 
Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 
Ω3Ν0469Β7Θ-ΒΞΧ), την υπ’ αρ. 68341/15.9.2022 πράξη 
1ης ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 
6ΑΛ8469Β7Θ-ΕΞΖ), την υπ’ αρ. 68504/16.9.2022 πράξη 
2ης Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 
ΨΘ8Ρ469Β7Θ-ΘΧ1) και την υπ’  αρ. 73846/4.10.2022 
πράξη τροποποίησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Πατρών (ΑΔΑ: 6ΧΒΥ469Β7Θ-ΗΜΝ).

11. Την ανάγκη τροποποίησης του Εσωτερικού Κα-
νονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ότι αφορά 
ρυθμίσεις θεμάτων της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, 
μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης, με βάση τις 
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διατάξεις του άρθρου 76 και της παρ. 3 του άρθρου 454 
του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουρ-
γικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

12. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιγ της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 17 «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΕ-
ΡΙΔΑ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ» του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών ως ακολούθως:

Αντικαθίσταται η παρ. 8, προστίθενται παρ. 8α και 8β, 
αντικαθίσταται η παρ. 9, προστίθεται παρ. 10 και ανα-
ριθμείται σε 11 η παρ. 10, ως ακολούθως:

8. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης κάθε φοιτητή/ριας 
ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την 
απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος, προσαυξη-
μένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, για Τμήματα τετραετούς 
φοίτησης και προσαυξημένο κατά έξι (6) εξάμηνα, για 
Τμήματα πενταετούς και πλέον φοίτησης. Μετά το πέρας 
της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, και αφού ολοκληρω-
θεί η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 
με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, οι φοιτη-
τές διαγράφονται με πράξη που εκδίδεται με απόφαση 
της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία κοινοποιείται στην 
Κοσμητεία της οικείας Σχολής για την εποπτεία της ορ-
θής εφαρμογής του παρόντος.

8α. Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών όπως ορί-
ζεται στην προηγούμενη παράγραφο καταλαμβάνει 
τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Για τους φοιτητές που 
ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώ-
του κύκλου του Ιδρύματος κατά την έναρξη ισχύος του 
ν. 4957/2022 και δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική 
διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους 
κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (Α’ 25), εφαρμό-
ζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης 
από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και 
έπειτα. Οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε προ-
γράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 
και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοί-
τησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την 
ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη 
του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εφεξής, χωρίς το 
κατά την ως άνω παράγραφο δικαίωμα προσαύξησης 
του χρόνου φοίτησης.

8β. Υπέρβαση της επί του παρόντος οριζόμενης ανώ-
τατης χρονικής διάρκειας φοίτησης επιτρέπεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, για σοβαρούς λόγους υγείας, 
που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρό-
σωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύ-
γου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης. Ο/Η φοιτητής/τρια καταθέτει 
προ της λήξεως του τελευταίου εξαμήνου της περιόδου 
ανώτατης διάρκειας φοίτησης σχετική αίτηση προς τη 
Συνέλευση του Τμήματός του με τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, προκειμένου να τεθεί στις 
εξαιρέσεις της παρούσας διαδικασίας. Ειδικότερα για 
την απόδειξη των σοβαρών λόγων υγείας, οι φοιτητές 
θα πρέπει να καταθέσουν ιατρικές γνωματεύσεις από 
Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) 
Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα 
χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πα-
νεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Στην περίπτωση 
που ο σοβαρός λόγος υγείας αφορά σε συγγενικό πρό-
σωπο, ως περιγράφεται ανωτέρω, απαιτείται επιπλέον η 
κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ή 
αντιγράφου συμφώνου συμβίωσης.

9. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο 
φοίτησης των παρ. 8 και 8α, δύνανται, μετά από αίτησή 
τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν 
τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαί-
νει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης 
δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διά-
στημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, 
αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει 
αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η 
φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο δια-
κοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 
σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.

Η αίτηση διακοπής σπουδών θα πρέπει υποχρεωτικά 
να περιλαμβάνει την αιτιολογία, κάθε άλλο δικαιολογη-
τικό που κρίνουν αναγκαίο οι αιτούντες και να συνοδεύ-
εται από την ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή/τριας, 
ώστε να ακυρωθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας αυ-
τής. Οι Γραμματείες των Τμημάτων τηρούν τη διαδικασία 
ελέγχου τακτοποίησης των υποχρεώσεων των φοιτητών 
σε όλες τις Δομές του Ιδρύματος (παράδοση δωματίων 
Φοιτητικής Εστίας, κάρτα σίτισης, Βιβλιοθήκη κ.λπ.).

Η απόφαση διαπίστωσης διακοπής φοίτησης λαμβά-
νεται από τη Συνέλευσης του Τμήματος και κοινοποιείται 
στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής για την εποπτεία της 
ορθής εφαρμογής του παρόντος. Τα εξάμηνα αυτά δεν 
προσμετρώνται στην κατά την προηγούμενη παράγρα-
φο του παρόντος άρθρου ανώτατη διάρκεια φοίτησης. 
Η ανάκτηση της φοιτητικής ιδιότητας πραγματοποιείται 
με τη λήξη της διακοπής φοίτησης, κατόπιν ανανέωσης 
εγγραφής σε εξάμηνο από τον φοιτητή.

10. Οι φοιτητές α’ κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα 
υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης, κατόπιν 
υποβολής αίτησης στο Τμήμα φοίτησής τους κατά την 
έναρξη ακαδημαϊκού εξαμήνου, συνοδευόμενη από τα 
αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εφόσον 
εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις κάτωθι περιπτώ-
σεις:

α) αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) 
ώρες την εβδομάδα, 
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β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες,

γ) είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγε-
γραμμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωμα-
τείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που 
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως 
και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομι-
κών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα 
(12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε 
ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά 
αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε 
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλή-
ματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα 
σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε 
καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραο-
λυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. 
Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να 
εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αί-
τησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της οικείας 
Σχολής, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης Τμήματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: Περί-
πτωση α) αντίγραφο Σύμβασης έργου ή εργασίας, είτε 
Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης συνοδευόμενο από 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο φοι-
τητής/τρια εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η, ή Βε-
βαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης. Περίπτωση β) ενιαία 
Ιατρική Γνωμάτευση που να έχει εκδοθεί από Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή Έκθεση αξιολόγη-
σης - Γνωμάτευση από Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Περίπτωση γα) Βε-
βαίωση ή υπουργική απόφαση εγγραφής του φοιτητή/
τριας με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περίπτω-
ση γβ) Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
συμμετοχής του φοιτητή/τριας σε κάποιον από του προ-
αναφερόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης των πε-
ριπτώσεων α, β και γα πραγματοποιείται με πράξη που 
εκδίδεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Η από-
φαση κοινοποιείται στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής 
για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής 
φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακα-
δημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν μπορούν να 
δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε 
αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του 
εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Στον 
Κανονισμό Σπουδών Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικοί 
κανόνες δήλωσης για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης των παρ. 8 και 8α του παρόντος άρ-
θρου.

11. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και 
τους απονέμεται τίτλος σπουδών όταν έχουν ολοκλη-
ρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εξαμήνων για 
λήψη πτυχίου ή διπλώματος, έχουν εξεταστεί επιτυχώς 
στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 
σπουδών με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζο-
νται σε αυτό και έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο 
αριθμό πιστωτικών μονάδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1445 (5)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ-

σαλονίκης για το έτος 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), άρθρο 20 

(εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) σχετικά με την 

εποπτεία Ιατρικών, Οδοντιατρικών και Φαρμακευτικών 
Συλλόγων.

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι 
πόροι του Ο.Σ.Θ. προέρχονται από τις συνδρομές των 
μελών του.

5. Την σχετική εισήγηση του Προέδρου του Ο.Σ.Θ. κατά 
τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19/12/2022 και την ομόφω-
νη απόφασή του για την ανάγκη υπερωριακής εργασίας 
και αποζημίωσης, αποφασίζουμε:

Την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης 
εντός του 2023.

Ειδικότερα οι δύο (2) υπάλληλοι του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα εργασθούν μέχρι τετρα-
κόσιες ογδόντα (480) ώρες συνολικά, οι οποίες δεν θα 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως και τις εκατόν 
είκοσι (120) ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο, για υπερωρια-
κή εργασία μέχρι και 31/12/2023.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία 
είναι τα αυξημένα καθήκοντα των υπαλλήλων καθώς 
ο όγκος των υποχρεώσεων που πρέπει να αντιμετωπί-
σουν είναι μεγάλος εξαιτίας του πλήθους των μελών του 
Συλλόγου (δεύτερος σε μέγεθος Οδοντιατρικός Σύλλο-
γος της χώρας), της έντονης δραστηριότητάς του αλλά 
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και των συνεχώς αυξανόμενων αντικειμένων που του 
ανατίθονται. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι απαραίτητη η 
υπερωριακή εργασία των δύο υπαλλήλων για την εύρυθ-
μη λειτουργίας της υπηρεσίας μας και την εξυπηρέτηση 
των μελών μας.

Η δαπάνη που προκύπτει, ύψους περίπου δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων ευρώ, από την ανωτέρω υπερωριακή 
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης με ΚΑ 0261 του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2023 του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ   
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*02071243112220008*

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,
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