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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων του
π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των
στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις
Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (A΄ 17).
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας Ν.Μ. Πύργου για το A΄ εξάμηνο του οικονομικού
έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1371/20842/28.6.2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2916/
19.7.2018 (τ.Β΄).

Αρ. Φύλλου 1360

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 454/10/208326/Σ. 2219
(1)
Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων του
π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των
στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις
Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (A΄ 17).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής
Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (Α΄ 17).
2. Την αριθμ. Υ68/17.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).
3. Την αριθμ. 90/ 2019 εισήγηση του προϊσταμένου των
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποιήσεις Πινάκων
και Παραρτημάτων του π.δ. 11/2014
1. Οι με αύξοντα αριθμό παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών,
αντικαθίστανται όπως παρακάτω:
Α/Α ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
(α)

(β)

(γ)

ΝΟΣΗΜΑΤΑ

(δ)

(ε)
ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

14

Ι/1

15

Ι/2

(Κ/2)

Η παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27,1 έως 35 kg/m2
για τους άνδρες και 25,1 έως 35 kg/m2 για τις γυναίκες, που δεν
προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου, εφόσον η περίμετρος της μέσης (οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και
της λαγονίου ακρολοφίας) υπερβαίνει τα 102 εκατοστά για τους
άνδρες και τα 88 εκατοστά για τις γυναίκες. Αν η περίμετρος
μέσης είναι μικρότερη ή ίση αυτών των ορίων κρίνονται Ι/1.

16

Ι/3

(Κ/3)

Η παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 35,1 έως 40 kg/
m2, που προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις
του στρατιωτικού βίου.

17

Ι/4-Ι/5

(Κ/4-Κ/5)

Η παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο ή ίσο του
40,1 kg/m2:
α. Χωρίς λειτουργικές διαταραχές κρίνεται Ι/4.
β. Με λειτουργικές διαταραχές (σοβαρό κώλυμα στη βάδιση,
υπερτροφία αριστερής κοιλίας, σακχαρώδης διαβήτης τύπου
2) κρίνεται Ι/5.

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους
του/της σε μέτρα, όταν για μεν τους άνδρες βρίσκεται μεταξύ
19 και 27 kg/m2, για δε τις γυναίκες, μεταξύ 18 και 25 kg/m2.

ΟΡΓΑΝΑ - ΟΡΑΣΗΣ
505

Ι/1-Ι/2

(ΣΙ/1-ΣΙ/2)

α. Η χρωματική αντίληψη δεν αξιολογείται κατά την κατάταξη
ή κατά τον χρόνο εισαγωγής, εκτός από τις κατηγορίες/περιπτώσεις όπου ρητώς αναφέρεται.
β. Η χρωματική αντίληψη ελέγχεται με την πρότυπη σειρά των
14 ψευδοϊσοχρωματικών πινάκων Ishihara, υπό τις προβλεπόμενες φωτιστικές και λοιπές ποιοτικές συνθήκες, και χαρακτηρίζεται ως ασφαλής (Ι/1 – ΣΙ/1) υπό την προϋπόθεση 9 ή
περισσοτέρων ορθών απαντήσεων.
γ. Σε περίπτωση 8 ή λιγότερων ορθών απαντήσεων κατά την
ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ψευδοϊσοχρωματικών
πινάκων Ishihara, η χρωματική αντίληψη χαρακτηρίζεται ως
ελλιπής (Ι/2 – ΣΙ/2).

2. Η παρ. 1 του Παραρτήματος «Α» Προσόντα Σωματικής Ικανότητας για το Προσωπικό Διαφόρων Υπηρεσιών
του Πολεμικού Ναυτικού, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«1. Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μάχιμοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και
να διακρίνουν και να διαβάζουν όλους τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες
Ishihara. Οι Δόκιμοι Μάχιμοι που κατατάσσονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να διακρίνουν και να
διαβάζουν όλους τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες Ishihara. Οι υποψήφιοι
Δόκιμοι Μηχανικοί πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η διαθλαστική
ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4 1/2) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες Ishihara, σύμφωνα
με την παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών.»
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3. Οι με αύξοντα αριθμό παράγραφοι 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24 του Συγκεντρωτικού Πίνακα του Παραρτήματος «Β»
Πτητικής Ακαταλληλότητας Α-Β-Γ Κατηγοριών και Ακαταλληλότητας Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών των Ε.Δ.,
αντικαθίστανται όπως παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
Ε.Δ.

(α)
9.

(β)
ΑΒΓ

(γ)
ΕΙΔ. ΥΠ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΒΛΑΒΕΣ
(δ)
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους σε
χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες
πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 19 και 27 kg/m2, για δε τις γυναίκες, μεταξύ 18 και 25
kg/m2. Ο ΔΜΣ που είναι συμβατός με την πτητική καταλληλότητα δεν πρέπει να
ξεπερνάει, για τις κατηγορίες Α και Β, τα 30 kg/m2 (χωρίς όριο περιμέτρου μέσης),
μπορεί όμως να είναι μεταξύ 30,1 και 35 kg/m2, εφόσον η περίμετρος της μέσης
(οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και της
λαγονίου ακρολοφίας) είναι μικρότερη ή ίση των 102 εκατοστών για τους άνδρες και
των 88 εκατοστών για τις γυναίκες. Για την κατηγορία Γ ο ΔΜΣ που είναι συμβατός
με την πτητική καταλληλότητα είναι έως 35 kg/m2 (χωρίς όριο περιμέτρου μέσης).
Οι ιπτάμενοι τίθενται σε αποχή πτήσεων κατά τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος
προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να υποβληθούν σε ειδική αγωγή βελτίωσης
φυσικής κατάστασης, απώλειας βάρους και σπλαχνικού λίπους.
ΟΦΘΑΛΜΟΙ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΑ

13. Α

α. Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση. Η μέτρηση του διαθλαστικού σφάλματος διενεργείται πριν και μετά από κυκλοπληγία και δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει:
(1) Η υπερμετρωπία τις 1,75 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(2) Η μυωπία την 1 σφαιρική διοπτρία (σφαιρικό ισοδύναμο).
(3) Ο αστιγματισμός την 1 διοπτρία σε οποιονδήποτε άξονα.
β. Οι υποψήφιοι/μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με ακτινωτές κερατοτομές ή
χειρουργική τοποθέτηση ενδοκερατικών ή ενδοφθαλμίων ενθεμάτων ή σε άλλη
διαθλαστική επέμβαση. Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και το διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τα όρια που
αναφέρονται στην περιπτ. α.
γ. Για τους μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, η οπτική οξύτητα
πρέπει να είναι 10/10 κατά την εισαγωγή και 4/10 κατά τη διάρκεια της φοίτησης
στη Σχολή σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση, διορθούμενη με γυαλιά σε 10/10,
και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει την 1 σφαιρική διοπτρία (σφαιρικό
ισοδύναμο).
δ. Η πτητική καταλληλότητα των υποψηφίων/μαθητών όλων των άλλων Σχολών
των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας κρίνεται οφθαλμολογικά με τα κριτήρια της
Κατηγορίας Β.
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14. Β
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α. Για τους χειριστές (κυβερνήτες, συγκυβερνήτες), η οπτική οξύτητα πρέπει να
είναι όχι μικρότερη από 2/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση, διορθούμενη με
γυαλιά σε 10/10, και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει την 1,5 σφαιρική
διοπτρία (σφαιρικό ισοδύναμο).
β. Για το υπόλοιπο πλήρωμα, η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς ή με διόρθωση με γυαλιά, και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει
τις 3,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
γ. Οι ιπτάμενοι και οι υποψήφιοι ιπτάμενοι Κατηγορίας Β δεν επιτρέπεται να έχουν
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με ακτινωτές κερατοτομές ή χειρουργική
τοποθέτηση ενδοκερατικών ή ενδοφθαλμίων ενθεμάτων. Επιτρέπονται οι διαθλαστικές επεμβάσεις (PRK, LASIK), σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Εφόσον έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση, η οπτική οξύτητα
πρέπει να είναι 10/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς ή με διόρθωση με γυαλιά, και το
διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στις περιπτ. α
και β κατά περίπτωση.
δ. Οι ιπτάμενοι χειριστές (κυβερνήτες, συγκυβερνήτες) Κατηγορίας Β, οι οποίοι ανήκουν στην ΠΑ και επιθυμούν να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση με σκοπό
τη διόρθωση διαθλαστικού σφάλματος, λαμβάνουν έγκριση από την ΑΑΥΕ, κατόπιν
αιτήματος των ιδίων και εισήγησης από την μονάδα τους για την αναγκαιότητα/
σκοπιμότητα της επέμβασης. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης είναι οι εξής:
(1) Το προς διόρθωση διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τις 3 σφαιρικές
διοπτρίες υπερμετρωπίας ή τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες μυωπίας και τις 3 διοπτρίες
αστιγματισμού σε οποιονδήποτε άξονα.
(2) Η μεταβολή του διαθλαστικού σφάλματος να είναι έως 0,5 διοπτρία κατά τους
τελευταίους 12 μήνες.
(3) Η τοπογραφία κερατοειδούς να μην παρουσιάζει παθολογικά ευρήματα.
(4) Να μην υπάρχει κλινική αντένδειξη.
ε. Οι ιπτάμενοι χειριστές (κυβερνήτες, συγκυβερνήτες) Κατηγορίας Β, οι οποίοι
ανήκουν στο ΣΞ και στο ΠΝ οφείλουν να γνωστοποιούν στην υπηρεσία τους τη
διενέργεια διαθλαστικής επέμβασης με προσωπική αναφορά πριν ή το αργότερο
εντός επτά (7) ημερών από τη διενέργεια της διαθλαστικής επέμβασης.
στ. Μετά τη διενέργεια διαθλαστικής επέμβασης, οι ιπτάμενοι Κατηγορίας Β τίθενται
σε αποχή πτήσεων για τρεις (3) μήνες και στη συνέχεια επανεντάσσονται μετά από
επανεξέταση στο ΚΑΙ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτ. γ.

15. Β

ΕΕΚ

Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς ή με διόρθωση με γυαλιά, και η
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 3,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό
ισοδύναμο).

16. Β

ΧΡ

Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς ή με διόρθωση με γυαλιά, και η
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 3,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό
ισοδύναμο).

17. Γ

Οπτική οξύτητα τουλάχιστον 1/20 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση, διορθούμενη
σε 10/10 στον ένα και τουλάχιστον σε 6/10 στον άλλο οφθαλμό με γυαλιά.
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ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ
24. Α Β Γ

ΕΕΚ
ΧΡ
ΕΙΔ.ΥΠ.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
α. Η ασφαλής χρωματική αντίληψη απαιτεί τουλάχιστον 9 ορθές απαντήσεις κατά
την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ψευδοϊσοχρωματικών πινάκων Ishihara.
Σε περίπτωση 8 ή λιγότερων ορθών απαντήσεων, ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε
δεύτερο έλεγχο (Lantern test ή/και CAD test) και σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσής του κρίνεται κατάλληλος.
β. Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων πρέπει να διακρίνουν
και να διαβάζουν όλους τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες Ishihara.
γ. Οι μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που κατατάσσονται που
κατατάσσονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να διακρίνουν και να
διαβάζουν όλους τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς
πίνακες Ishihara.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Ι

(2)
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας Ν.Μ. Πύργου για το A΄ εξάμηνο του οικονομικού
έτους 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 11η/1.4.2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854/27.12.2017
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4863/
Β΄/29.12.2017, περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ ανά
Υγειονομική Περιφέρεια.
2. Την υπ’ αριθμ. 944/1.2.2019 απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υ.ΠΕ. περί κατανομής του ποσού της υπ’ αριθμ.
πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28.12.2017 απόφασης του
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
στα Νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ..
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16.12.2015) και συγκεκριμένα του άρθρου 20 σχετικά
με «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 περί
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6488/20.3.2019 εισήγηση του
Διοικητικού Διευθυντή.
6. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του ακτινολογικού τμήματος, λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής λειτουργία του τμήματος, αναγκάζονται να εργάζονται μία (1) ώρα επιπλέον
του ωραρίου τους, προς κάλυψη του εικοσιτετραώρου.
7. Το γεγονός ότι η μεγάλη έλλειψη διοικητικού προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προσλήψεων (διοικητικού κυρίως προσωπικού) καθώς και
οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις σε όλα τα
τμήματα όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου υποχρεώνουν τους υπαλλήλους - στους οποίους πολλές
φορές ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα με αυτά της
θέσης στην οποία είναι τοποθετημένοι - συχνά να εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου τους για την
αντιμετώπιση πραγματικών, επειγουσών, υπηρεσιακών
αναγκών και πιο συγκεκριμένα:
- Άμεση ολοκλήρωση διαγωνισμών, προκειμένου να
μην υπάρξει έλλειψη βασικών υλικών και υπηρεσιών
του Νοσοκομείου.
- Διεκπεραίωση θεμάτων οικονομικού τμήματος (προϋπολογισμοί, κλείσιμο ταμείου, απολογισμοί, τροποποιήσεις κλπ).
- Την ενοποίηση και τον έλεγχο των στοιχείων των τριών νοσηλευτικών μονάδων, που πραγματοποιείται από
τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, έδρα του Γ.Ν. Ηλείας
(στοιχεία προϋπολογισμών, απολογισμών, ΕΛΣΤΑΤ, μητρώο δεσμεύσεων, στοιχεία ΓΛΚ).
- Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιοποίησης ακινήτων
ιδιοκτησίας Νοσοκομείου.
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- Διασύνδεση τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και
Τμημάτων και κλινικών με τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο σύστημα,
άμεση καταχώρηση παραπεμπτικών και στοιχείων ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση.
- Καταχώρηση στοιχείων μισθοδοσίας και ασφαλιστικών κρατήσεων ανά μήνα από το έτος 2002 μέχρι και
την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων (που έχουν ήδη
αποχωρήσει από τις 31.12.2014 και εντεύθεν).
- Υπάλληλοι του Νοσοκομείου οι οποίοι κάνουν χρέη
οδηγού καλούνται συχνά εκτός ωραρίου να μεταφέρουν
απαραίτητα υλικά στις άλλες δύο Νοσηλευτικές Μονάδες
του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ή γιατρούς από άλλα
Νοσοκομεία για πραγματοποίηση εφημεριών.
- Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των υπαλλήλων του
Νοσοκομείου, συμβαίνει συχνά μέλη των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, οι οποίοι ανήκουν σε όλους του
κλάδους και κατηγορίες, να αναγκάζονται να συνεδριάζουν και πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και να μην
διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου
από έλλειψη αγαθών ή υπηρεσιών.
- Λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού, νοσηλευτικό
προσωπικό καλείται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές
ανάγκες του Νοσοκομείου (π.χ. επείγοντα χειρουργεία)
απογευματινές ή βραδινές ώρες, πέραν του κανονικού
ωραρίου του.
- Υπάλληλοι του Νοσοκομείου οι οποίοι είναι μέλη ή
γραμματείς του Διοικητικού ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αναγκάζονται να παραμένουν σε συνεδριάσεις
που δεν ολοκληρώνονται εντός του ωραρίου. Επίσης,
οι γραμματείς των συμβουλίων λόγω μεγάλου φόρτου
εργασίας αλλά και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα
ορισμένων θεμάτων αναγκάζονται να συντάσσουν τα
πρακτικά εκτός ωραρίου εργασίας.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύπτει από την
ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει

Τεύχος B’ 1360/19.04.2019

το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019, αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει:
1. Την υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το Α΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019, διακοσίων (200) υπαλλήλων του Γενικού
Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου
και μέχρι είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το
εξάμηνο ανά υπάλληλο.
2. α) Την υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες είκοσι
πέντε (25) υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και μέχρι δύο χιλιάδες
τετρακόσιες (2.400) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν
τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο, για το Α΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019 και
β) Την υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες είκοσι πέντε (25) υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και
μέχρι δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ώρες, οι οποίες
δεν θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο, για το Α΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019.
Η δαπάνη ποσού 20.000,00 € (στους ΚΑΕ 0261 και
0263) που θα προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 1 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην 1371/20842/28.6.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2916/19.7.2018 (τ.Β΄)
1. Στις σελίδες 37003-37004, διορθώνεται:
ο εσφαλμένος πίνακας:
«
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός

Π.Μ.
ECTS

Τίτλος
Εργαστήριο
Σχεδιασμού
1ή

AUD-1011*
- Εντατικό
Εργαστήριο
1 (6 Π.Μ.) ή

AUD-1012*
Εντατικό
Εργαστήριο
2 (6 Π.Μ.)

AUD-1021*
AUD-1022*
AUD-1023*
Εντατικό
Εντατικό
Εντατικό
Εργαστήριο Εργαστήριο 2 (4 Εργαστήριο
1 (4 Π.Μ.) ή
Π.Μ.) ή
3 (4 Π.Μ.)

AUD-101

12

AUD-103

6

Διεπιστημονικό Σεμινάριο 1

AUD-104

6

Ερευνητική Εργασία 1
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* Ο συνδυασμός των μαθημάτων που φέρουν την ένδειξη (*) καθορίζεται με βάση τις κατά περίπτωση
ερευνητικές δυνατότητες, τον επιθυμητό βαθμό πολυπλοκότητας και την εννοιολογική αλληλουχία/συνέχεια.
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)
AUD-400Χ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Μάθημα Επιλογής 1

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός

Π.Μ.
ECTS

Τίτλος

AUD-201

12

Εργαστήριο
Σχεδιασμού 2
(Περιλαμβά- AUD-2011 * AUD-2012 * AUD-2021 *Εντατικό
Εντατικό
- Εντατικό
νεται
υποχρεωτική Εργαστήριο 1 Εργαστήριο 2 Εργαστήριο 1
(6 Π.Μ.)
(4 Π.Μ.) ή
(6 Π.Μ.) ή
συμμετοχή σε
εκπαιδευτική
επίσκεψη) ή

AUD-203

6

Διεπιστημονικό Σεμινάριο 2

AUD-204

6

Ερευνητική Εργασία 2

AUD-2022 -*
Εντατικό
Εργαστήριο 2
(4 Π.Μ.) ή

AUD-2023 *Εντατικό
Εργαστήριο 3
(4 Π.Μ.)

* Ο συνδυασμός των μαθημάτων που φέρουν την ένδειξη (*) καθορίζεται με βάση τις κατά περίπτωση
ερευνητικές δυνατότητες, τον επιθυμητό βαθμό πολυπλοκότητας και την εννοιολογική
αλληλουχία/συνέχεια.
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)
AUD-400Χ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Μάθημα Επιλογής 2

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
AUD-300

15

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ένα (1) κατά το Α’ εξάμηνο και ένα (1) κατά το Β’ εξάμηνο
AUD-4001

6

Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού

AUD-4002

6

Μεσογειακή πόλη

AUD-4003

6

Θεωρία της πόλης

AUD-4004

6

Διεθνείς μητροπόλεις

AUD-4005

6

Σύγχρονη ελληνική πόλη

AUD-4006

6

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη

AUD-4007

6

Αστική ανάπλαση

AUD-4008

6

Αστική συγκέντρωση και διάχυση
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AUD-4009

6

Ανάπλαση και επανάχρηση κτηριακών κελυφών

AUD40010

6

Αξιολόγηση Επενδύσεων

AUD40011

6

Αρχιτεκτονική, πόλη και τουρισμός

AUD40012

6

Κλίμα και πόλη

AUD40013

6

Αστικά υδάτινα μέτωπα
»

στον ορθό:
«
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός

Π.Μ.
ECTS

Τίτλος

AUD-101

12

Εργαστήριο Σχεδιασμού 1

AUD-102

6

Διεπιστημονικό Σεμινάριο 1

AUD-103

6

Ερευνητική Εργασία 1

AUD-400Χ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)
Μάθημα Επιλογής 1

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός

Π.Μ.
ECTS

Τίτλος

AUD-201

12

Εργαστήριο Σχεδιασμού 2 (Περιλαμβάνεται υποχρεωτική
συμμετοχή σε εκπαιδευτική επίσκεψη)

AUD-202

6

Διεπιστημονικό Σεμινάριο 2

AUD-203

6

Ερευνητική Εργασία 2
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

AUD-400Χ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Μάθημα Επιλογής 2

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
AUD-300

15

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ένα (1) κατά το Α’ εξάμηνο και ένα (1) κατά το Β’ εξάμηνο
AUD-4001

6

Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού

AUD-4002

6

Μεσογειακή πόλη

AUD-4003

6

Θεωρία της πόλης
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AUD-4004

6

Διεθνείς μητροπόλεις

AUD-4005

6

Σύγχρονη ελληνική πόλη

AUD-4006

6

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη

AUD-4007

6

Αστική ανάπλαση

AUD-4008

6

Αστική συγκέντρωση και διάχυση

AUD-4009

6

Ανάπλαση και επανάχρηση κτηριακών κελυφών

AUD40010

6

Αξιολόγηση Επενδύσεων

AUD40011

6

Αρχιτεκτονική, πόλη και τουρισμός

AUD40012

6

Κλίμα και πόλη

AUD40013

6

Αστικά υδάτινα μέτωπα
»

2. Στη σελίδα 37005, διορθώνεται:
ο εσφαλμένος πίνακας:
«
Β. ΕΞΟΔΑ
2018 - 2019
Ευρώ

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

3.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

45.000

Δαπάνες αναλωσίμων

10.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ

9.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

10.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

7.000

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

12.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

8.000

Έξοδα δημοσιότητας-προβολής

2.500

Αγορά εκπαιδευτικού υλικού

3.000

Οργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις

8.000

Δαπάνες εργασιών πεδίου

1.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) *
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του
ν. 4485/2017

45.000

Σύνολο (100%)

158.000
»
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στον ορθό:
«
Β. ΕΞΟΔΑ
2018 - 2019
Κατηγορία Εξόδων

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

2.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

45.000

Δαπάνες αναλωσίμων

9.500

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ

9.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

8.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

7.000

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

12.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

8.000

Έξοδα δημοσιότητας-προβολής

2.500

Αγορά εκπαιδευτικού υλικού

2.000

Οργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις

8.000

Δαπάνες εργασιών πεδίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) *
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017

45.000

Σύνολο (100%)

158.000
»

(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

16414

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1360/19.04.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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