
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών στο Δήμο Νέας Προπο-
ντίδας Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2022.

2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού-
ντων στις υπηρεσίες του Δήμου Νέας Προποντί-
δας Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2022.

3 Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης και Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Εργαστηρίου με τίτλο «ΜΕΘ-
Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών 
(ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

4 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 
περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 
έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 303324 (1)
   Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των αιρετών στο Δήμο Νέας Προπο-

ντίδας Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2022 .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Την  παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη 
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα μέτρα για τη 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

4. Το άρθρο 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-

ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α΄94).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94) “Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-
κράτειας”».

6. Την  παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).

7. Την περ. ββ της παρ. Α του άρθρου 8 του π.δ. 142/ 
2010 « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4354/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) αναφορικά με τον διο-
ρισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης.

10. Το υπ’ αρ. 47725/02-12-2021 διαβιβαστικό αίτη-
μα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Νέας Προποντίδας, αναφορικά με το ανώτατο όριο 
επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των αιρετών του φορέα, για το έτος 2022, σχετικά με 
τις αιτιολογημένες ανάγκες μετακίνησης των ανωτέρω 
για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, συνα-
ντήσεις, εκδηλώσεις, διεκπεραιώσεις υποθέσεων για τις 
ανάγκες του Δήμου.

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΣ.48/ 
01.12.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας, ανέρχε-
ται στο ποσό των 10.000,00 € από τις πιστώσεις του 
Π/Υ έτους 2022 του φορέα και θα βαρύνει τους πα-
ρακάτω Κ.Α.: 02.00.6123.0001, 02.00.6123.0002 και 
02.00.6122.0002. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους 2022 ενδέχεται να τροποποιηθούν οι ανωτέρω 
πιστώσεις, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. 110889 (3)
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης και Εσωτερι-

κού Κανονισμού του Εργαστηρίου με τίτλο «ΜΕΘ-

Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών 

(ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και την υπό 
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) «Παρά-
ταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση 
και λειτουργία των Εργαστηρίων (αρ. συνεδρίασης 20/ 
02.10.2018, θέμα 49).

5. Την υπ’ αρ. 4/19-02-2019 (θέμα 30ο) πράξη της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: 
«ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών 
(ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανο-
νισμού του.

6. Την υπ’ αρ. 12897/18-03-2019 (Β’ 1135) διαπιστωτική 
απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση 
Εργαστηρίου με τίτλο: «ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Πα-
ρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοση-
λευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
σηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. συνεδρίασης 
15/11-11-2021), με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού του Εργαστηρίου με τίτλο: 
«ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών 
(ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 19/30-11-2021 (θέμα 17o) απόφαση 
της Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίη-
ση της απόφασης ίδρυσης και Εσωτερικού Κανονισμού 
του Εργαστηρίου με τίτλο: «ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή 
Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρό-
νοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 12897/18-03-2019 
(Β’ 1135) διαπιστωτικής απόφασης του Προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: 
«ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών 
(ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού 
του, ως προς τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο ΜΕΘ-
Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» 
(ICU Follow-up Care Lab), το οποίο εξυπηρετεί τις νο-
σηλευτικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της Βασικής Νοσηλευτικής, της 
Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής, της Επεί-
γουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), της Ψυχικής Υγείας και της 
Παιδιατρικής Νοσηλευτικής.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακο-
λούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» (ICU Follow-up Care Lab) 
θα έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών των Νοσοκο-
μείων του Ε.Σ.Υ. σε θέματα που αφορούν την μετανο-
σοκομειακή παρακολούθηση ασθενών (follow up) που 
έχουν νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Συγκεκριμένα:

- Καταγραφή των κλινικών παραμέτρων των ασθενών 
που νοσηλεύονται στην ΜΕΘ όσον αφορά την αιτία ει-
σόδου, την διάρκεια του μηχανικού αερισμού και τους 
δείκτες έκβασης (Σύστημα ταξινόμησης σοβαρότητας 
της νόσου - APACHE, Μοντέλο πρόβλεψης θνητότητας - 
MPM, Βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της βαρύτη-
τας - SAP, Αξιολόγηση ανεπάρκειας οργάνων-SOFA), σε 
συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς της ΜΕΘ.

- Εκτίμηση και η διαχείριση του πόνου που προκα-
λείται ως αποτέλεσμα της νοσηλείας στη ΜΕΘ από τις 
ιατρονοσηλευτικές παρεμβάσεις ή ως αποτέλεσμα της 
νόσου του ασθενή, σε συνεργασία με τους θεράποντες 
ιατρούς της ΜΕΘ.

- Έλεγχο της αποκατάστασης των ελκών πίεσης με 
ειδικές κλίμακες, όπως τα εργαλεία αξιολόγησης Bates-
Jensen, PUSH, PSST και το DESIGN/DESIGN-R.

- Αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν 
το τραύμα, όπως οι συστηματικοί παράγοντες (χρόνια 
νοσήματα), ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες, οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες και το ίδιο το τραύμα.

- Καθημερινή καταγραφή της κατάστασης του ασθε-
νή στη ΜΕΘ ως προς την εκδήλωση παραληρήματος 
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(delirium) σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς 
της ΜΕΘ.

- Παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας 
των ασθενών ΜΕΘ σε συνεργασία με τους θεράποντες 
ιατρούς της ΜΕΘ.

- Εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στα Νο-
σηλευτικά Τμήματα που φροντίζουν ασθενείς μετά από 
νοσηλεία σε ΜΕΘ.

- Εκπαίδευση του ίδιου του ασθενή και της οικογένει-
ας στην μέτρηση αρτηριακής πίεσης και της παλμικής 
οξυμετρίας.

- Εκπαίδευση της οικογένειας του ασθενή σε θέματα 
φροντίδας (τραχειοστομία, εντερική σίτιση).

- Εκτίμηση του άγχους και της κατάθλιψης με ειδικά 
ερωτηματολόγια (HADS, Mini Mental test).

- Εκτίμηση του μετατραυματικού stress με ειδικά ερω-
τηματολόγια, όπως είναι το PTSD (Post Traumatic Stress 
Disorder).

- Εκτίμηση της ποιότητας ζωής τους μετά την έξοδο 
από τη ΜΕΘ και το Νοσοκομείο (ικανότητα αυτοεξυπη-
ρέτησης, επιστροφή στη προ νοσηλείας καθημερινότη-
τα, όπως η εργασία, η σωματική άσκηση καθώς και οι 
κοινωνικές συναναστροφές), με ειδικά ερωτηματολόγια 
(EQ-5D, στο SF-36, κλίμακα Barthel).

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου ή των Ερευνητικών του 
μονάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών του οικείου Τμήματος.

3. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

4. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

6. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμέ-
νων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία.

8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-

μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς».

9. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση 
της γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονι-
κά αντικείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρό-
σκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους 
επιστημόνων.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το «Εργαστήριο ΜΕΘ-Μετανοσοκομειακή Παρακο-
λούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» (ICU Follow-up Care Lab) 
διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει 
το Εργαστήριο, που είναι μέλος της βασικής ερευνη-
τικής ομάδας του Εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό 
αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται 
στο άρθρο 1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται 
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και μπορεί να ανήκει στις βαθμί-
δες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώ-
τη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη 
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες, 
όπως:

1. Συντονισμό του νοσηλευτικού, διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
Εργαστηρίου,

2. υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

3. μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου,

5. εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,
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9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της 
Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω καθώς και σε χώ-
ρους που παραχωρούνται σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για 
τη διεξαγωγή του νοσηλευτικού και ερευνητικού του 
έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκατα-
στάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και 
τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών 
προγραμμάτων και των συναφών δράσεων. Στο Εργα-
στήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας 
και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κεί-
μενη νομοθεσία. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα 
του Διευθυντή.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 12897/18-03-2019 (Β’ 1135) 
διαπιστωτική απόφαση του Προέδρου της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «ΜΕΘ-
Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του, 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 163/6 (4)
Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 

περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 

έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 1 και άρθρου 24 του ν. 2664/ 

1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 «Κτημα-

τογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. 
Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογι-
κά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 
(Α΄ 162).

3. Τις παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συ-
μπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

4. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύ-
ρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 88).

5. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 1, 
και της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 5.

6. Τις υπ’ αρ. 372/2/08.05.2006 και 373/2/10.05.2006 
αποφάσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτο-
γραφήσεων Ελλάδας: «Περαίωση της διαδικασίας κτη-
ματογράφησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσολογγίου 
(πρώην Δήμος Μεσολογγίου) του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας» και 
«Καταχώριση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βι-
βλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Μεσολογγίου (πρώην Δήμος Μεσολογγίου) 
του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νομού Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας» (Β’ 627).

7. Την υπ’ αρ. 2150515/29.11.2021 Εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 011312404001/0/0, 

01131ΕΚ00091/0/0 (ειδική έκταση ΔΡΟΜΟΣ) και 
011312404002/0/0 για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίω-
ση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος 
του Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσολογ-
γίου (πρώην Δήμος Μεσολογγίου) του Δήμου Ιεράς Πό-
λης Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας με 
τις υπ’ αρ. 372/2/08.05.2006 και 373/2/10.05.2006 απο-
φάσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογρα-
φήσεων Ελλάδας (Β’ 627), εξαιρούνται από τους αναμορ-
φωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα 
της Β’ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παρα-
λαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ’ αρ. 270/5.5.2006.

2. Τα ακίνητα που εξαιρούνται κατά την παρ. 1, βρίσκο-
νται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής της Τοπι-
κής Κοινότητας Ρετσίνων της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογ-
γίου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   


