
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-
δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ειδική Αγωγή» (Special Education) του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαί-
δευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Education 
and Human Rights) του Τμήματος Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου 
επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση Επίκου-
ρου επί θητεία Καθηγητή και προσωποπαγούς 
θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή σε οργανική θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή.

4 Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

5 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για 
το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως 
Ιούνιο 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 218/07-05-2020 (1)

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Ειδική Αγωγή» (Special Education) του Τμήμα-

τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα 

τα άρθρα 13 και 31 παρ. 1 και 2,

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/

2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-

ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία η παι-

δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 

κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 

διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

3. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102 Α΄), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 

διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-

πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 

στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-

ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010,
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4. Το ΦΕΚ 2432 Β΄ 2018, που αφορά την επανίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με τίτλο «Ειδική Αγωγή» (Special Education),

5. Το ΦΕΚ 4269 Β΄2018, που αφορά την έγκριση του 
Κανονισμού λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ,

6. Το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαί-
δευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με το οποίο 
εγκρίνεται η χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ «Ειδι-
κή Αγωγή» (Special Education) (συνεδρίαση 06-02-2020),

7. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (13η συνεδρία 
09-04-2020),

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ειδική 
Αγωγή» (Special Education) του Τμήματος Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 222/07-05-2020 (2)

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-
δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» 
(Education and Human Rights) του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλι-
κία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 13 και 31 παρ. 1 και 2,

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του 
ν. 4589/2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία 
η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με 
την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτο-
ρικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

3. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102 Α΄), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 

στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010,

4. Το ΦΕΚ 2501 Β΄ 2018, που αφορά την ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με τίτλο: «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» 
(Education and Human Rights),

5. To ΦΕΚ 4170 B΄ 2018, που αφορά την έγκριση του 
Κανονισμού λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ,

6. Το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαί-
δευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με το οποίο 
εγκρίνεται η χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ «Εκ-
παίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Education and 
Human Rights) (συνεδρίαση 06-02-2020),

7. To πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (13η συνεδρία 
09-04-2020),

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγι-
κής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκ-
παίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Education and 
Human Rights) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 5963 (3)

Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου 
επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση Επίκου-
ρου επί θητεία Καθηγητή και προσωποπαγούς 
θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή σε οργανική θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Συνεδρίαση 112/08-04-2020)
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83/11-04-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»,
2. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119/28-05-2013) «Μετονομασία 

Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας»,

3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13 - 22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
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9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας»,

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 και του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 55 
και της υποπαραγράφου αα της παράγραφου 4β του 
άρθρου 18 του ν. 4610/2019 2019 (Α΄ 70/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

7. Την αίτηση του Αντωνιάδη Ιωάννη του Ηλία με αριθ-
μό πρωτοκόλλου 5772/29-04-2020 και το ΦΕΚ διορισμού 
του με αριθμό (Γ΄ 483/22-04-2020),

8. Την αίτηση του Βρίγκα Μιχαήλ του Στεφάνου με 
αριθμό πρωτοκόλλου 5773/29-04-2020 και το ΦΕΚ δι-
ορισμού του με αριθμό (Γ΄ 399/09-04-2020),

9. Την εισήγηση του Πρύτανη,
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Ομόφωνα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέ-
σης Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση 
Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή για τον Βρίγκα Μιχα-
ήλ του Στεφάνου (Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών 
Μέσων) και τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
Αναπληρωτή Καθηγητή σε οργανική θέση Αναπληρωτή 
Καθηγητή για τον Αντωνιάδη Ιωάννη του Ηλία (Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 11 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ.     5810 (4)

Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 112/06-05-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83/11-04-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189/02-08-2005) 

«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την 
εκδοθείσα Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση 

«Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων» (Β΄ 1466/13-08-2007).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195/06-09-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119/28-05-2013) «Μετονομασία 
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας».

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των 
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017 του Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114/
04-08-2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα).

8. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατά-
ξεις».

9. Την απόφαση 137444/Ζ1/6-9-2019 της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 12/28-4-2020).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 97/Γ01/
09-10-2019.

12. Την 2048/2019 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4501/9-12-2019) 
«Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της 
Διδακτορικής Διατριβής

Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της Διδακτο-
ρικής του Διατριβής και πριν την τελική της κρίση υπο-
χρεούται να έχει:
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α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που 
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές 
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 
ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 11 Mαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 82/5ης (5)

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων του Γενικού Νοσκομείου Κομοτηνής 
για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως 
Ιούνιο 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης 

τμήματος Οικονομικού, η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας 
υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ.1. του ν. 3986/2001 
(ΦΕΚ 152/1-07-2011).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 τ. A΄), σύμφωνα με τις οποίες «…Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο. … Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπό-
μενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους. …».

3. Την 2/1757/0026 απόφαση (ΦΕΚ 17/Β΄/12-01-2017) 
σχετικά με τον καθορισμό δικαιολογητικών για την κα-
ταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυρι-
ακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
ν. 4486/2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται: «1.,.Οι 
αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημέριων 
του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται 
από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), 
μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργι-
κής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια, ισχύουν αναδρομικά από την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους.

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 νέα ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου 
Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ. Α΄)» στην οποία μεταξύ 
άλλων ορίζονται μεταξύ άλλων οι ώρες απασχόλησης 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανά εξάμη-
νο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής: μέχρι εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
μέχρι ενενήντα έξι (96) για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ανά υπάλληλο.

7. Την 6807/13-2-2019 απόφαση του Διοικητή της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, 
με θέμα: «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, 
ποσών και αριθμού προσωπικού για εφημερίες Ιατρικού 
Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και 
για Υπερωρίες - Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσω-
πικού, έτους 2019».

8. Τις αποφάσεις του (ΦΕΚ 5196/Β΄/31-12-2019), με 
α) αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90623 σχετικά με «Εφημερίες Χημικών, 
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποι-
ών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσι-
κών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανά Περιφέρεια» β) αρ.Γ4α/Γ.Π. 
79380 σχετικά με « Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρι-
κού Προσωπικού έτους 2020» γ) αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 90624 
σχετικά με «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτε-
ρινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγει-
ονομική Περιφέρεια».

9. Τα συνημμένα υπηρεσιακά σημειώματα των προϊ-
σταμένων διαφόρων τμημάτων, σύμφωνα με τα οποία, 
καθορίζονται τα συνεργεία με τους υπαλλήλους και τις 
ώρες απασχόλησής τους που εκτιμάται ότι απαιτούνται 
για παροχή εργασίας τους πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου τους.

10. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ΄υ-
πέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 20 ώρες 
μηνιαίως και για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες μέχρι 16 ώρες μηνιαίως για 71 μόνιμους 
υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, μέχρι 
του ποσού των 16.000€ στον ΚΑΕ 0261 για 2.500 ώρες 
κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 30/06/2020.

11. Ότι η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω 
υπαλλήλων θα πραγματοποιείται στα πλαίσια των πα-
ρακάτω αναφερομένων εργασιών:

1. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρε-
σιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

3. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα-
ζομένων στο Νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των 
απολύσεων και των προσλήψεων.

4. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προ-
σωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.

5. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις 
βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες 
όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνερ-
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
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6. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών 
ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του 
προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.

7. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί-
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

8. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη 
όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο-
νάδων του Νοσοκομείου.

9. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύ-
σεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

10. Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τή-
ρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της 
αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής). δ. Βεβαιώνει το 
γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

11. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπη-
ρεσιών του Νοσοκομείου, τη τήρηση και επεξεργασία 
των στατιστικών στοιχείων, τη παροχή και διακίνηση 
πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 
4η Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υγείας και 
στους άλλους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση 
κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του 
Νοσοκομείου.

12. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη 
των εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτε-
ρικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του 
ΚΕΦΙΑΠ.

13. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του 
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης 
των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών 
και του ΚΕΦΙΑΠ, των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το 
προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει 
τους ασθενείς.

14. Ρυθμίζει τη σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν-
νόηση.

15. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο-
βολή σχετικής αίτησής τους.

16. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
17. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
18. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί-

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κατα-
λόγου αναμονής εισαγωγής.

19. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία 
που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών 
μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγω-
γή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.

20. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του 
λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών 
νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθε-
νται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την 
έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών 
παραστατικών στοιχείων.

21. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο-
βολή σχετικής αίτησής τους.

22. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
23. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει-

οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
24. Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την 

τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολού-
θηση παγίων και αποσβέσεων.

25. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
26. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της 

πιστωτικής πολιτικής.
27. Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου.
28. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής 

ρευστότητας του Νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, 
εξόδων και υλικών.

29. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές 
κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

30. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσω-
πικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων 
μισθοδοσίας.

31. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού - προϋ-
πολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς 
και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

32. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύ-
νταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπο-
λογισμών.

33. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων 
των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.

34. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά 
στοιχεία του Νοσοκομείου.

35. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογι-
σμό του Νοσοκομείου.

36. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο-
μικό μέρος).

37. Την παρακολούθηση όλων των προμηθειών ανα-
λώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμη-
θειών και την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών 
του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και 
άλλου υλικού.

38. Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών 
και την παραλαβή και χρέωση κάθε αναλώσιμου.

39. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 
καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου.

40. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ-
γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσο-
κομείου.

41. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
42. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των 

επισκεπτών και νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο, καθώς 
και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξο-
πλισμού του Νοσοκομείου.

43. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του 
αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

44. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν 
γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών 
προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύ-
λαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
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45. Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνε-
ται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, 
του άρθρου 6 του ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχε-
τικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και 
είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθη-
ση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και 
των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή 
τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσο-
κομείου και του ΚΕΦΙΑΠ.

46. α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 
των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του Νοσοκομεί-
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του Νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα 
για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

47. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλο-
ντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε 
σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλι-
ση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

48. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ-
μοδίων οργάνων.

49. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέ-
πει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.

50. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υπο-
βάλλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου 
ανάπτυξης του Νοσοκομείου.

51. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, 
συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολο-
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο-
πλισμού και υλικών.

52. Έχει την ευθύνη της για την ομαλή λειτουργία των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των 
εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία 
και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών 
εγκαταστάσεων.

53. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και 
τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλε-
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτι-
κού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και 
κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρι-
σμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

54. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση 
των εφεδρικών γεννητριών του Νοσοκομείου.

55. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ-
σεων και αλεξικέραυνου.

56. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των 
συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.

57. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε-
κτρικής ενέργειας στο Νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

58. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
Νοσοκομείου.

59. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής 
πολιτικής που ακολουθεί το Νοσοκομείο. Παρακολουθεί 

τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει 

μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργεια-

κών συστημάτων του Νοσοκομείου.

60. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της 

τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Νο-

σοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

61. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση 

διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. γ. Διασφάλιση 

της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανη-

μάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφά-

λειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού 

συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.

62. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντή-

ρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη 

και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.

63. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην 

βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο 

Νοσοκομείο.

64. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και 

την ανανέωση του υπάρχοντος.

65. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατι-

κών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

66. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του 

Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία 

του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση 

του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης 

των ιατρικών μηχανημάτων.

67. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση 

του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των 

αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

68. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

69. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρ-

μογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών 

τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών 

διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο 

Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή 

συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της 

αποδοτικότητας.

70. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφο-

ρικής και η έναρξη λειτουργίας της.

71. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστημα-

τικής και λειτουργικής πλευράς.

72. Η εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου 

σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε-

σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

73. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών 

και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους 

από το Νοσοκομείο.

74. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.

75. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού 

εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του 

εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που 

λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.

76. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτε-

ρου δικτύου υπολογιστών.

77. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο 

δίκτυο.
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78. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι-
κτύου με εξωτερικά δίκτυα.

79. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των 
πόρων του, (δίσκων, κ.λπ.).

80. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχε-
δίαση της επέκτασής του.

81. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

82. Η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών 
για την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και 
των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπη-
ρεσίας.

83. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, 
για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές. γ. την παρακο-
λούθηση των δεικτών ιατρονοσηλευτικής και διοικη-
τικοοικονομικής λειτουργίας του Νοσοκομείου. δ. την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

84. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορι-
κής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους 
του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες του. 17. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του 
Στρατηγικού Πλάνου και η ενημέρωση για την πορεία 
των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή 
καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από 
τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

85. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από 

τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και 

την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται 

με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφο-

ρικής.

86. Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πλη-

ροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του Νοσο-

κομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία, 

αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 

του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθ΄ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 20 ώρες μηνι-

αίως και για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες μέχρι 16 ώρες μηνιαίως, για 71 μόνιμους 

υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, 

μέχρι του ποσού των 16.000,00 € στον ΚΑΕ 0261 για 

2.500 ώρες, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 

έως 30/06/2020, όταν το απαιτούν οι υπηρεσιακές 

ανάγκες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 30 Απριλίου 2020

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   
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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,


