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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/25811α (1)
 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. 

Εορδαίας που προέρχονται από δευτερεύουσες συμ−
βάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο 
για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του N.  4316/2014 

(ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίω−
σης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ.Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

5. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Την αριθμ. 36166/14−10−2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

7. Την από 28.06.1990 σύμβαση χρηματοδότησης 
(ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
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και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργου ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ 
με ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Πτολεμαΐδας.

8. Την από 8.12.1993 σύμβαση χρηματοδότησης (Λουξεμβούργο) και 23.11.1993 σύμβαση χρηματοδότησης 
(Αθήνα) (Β΄ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση έργου ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ με ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. 
Πτολεμαΐδας.

9. Τις υπογραφείσες δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δ.Ε.Υ.Α. 
Πτολεμαΐδας.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/33277/28.06.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Ρυθμίζουμε τις ανεξόφλητες οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Εορδαίας, 
που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δά−
νεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με 
την αριθμ. 2/33277/28.06.2007 απόφαση της 20ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (νυν Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης), καταργούμενης κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης.

Β. Οι ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι 
έναρξης ισχύος του N. 4316/24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), απαλλάσσονται από κάθε είδους πρόστιμα και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής.

Η εξόφληση των εν λόγω οφειλών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σε 10 έτη με
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και ημερομηνία έναρξης καταβολής της πρώτης δόσης στις 30.06.2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΔΟΥ ΑΡΧΙΚΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ − ΛΗΞΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 481.265,31 271.477,04 20 30.06.2016−30.06.2026

2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1.163.262,31 718.557,97 20 30.06.2016−30.06.2026

3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1.572.235,66 1.249.492,58 20 30.06.2016−30.06.2026

4 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2.086.491,33 1.861.832,00 20 30.06.2016−30.06.2026

5 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1.037.470,94 951.015,02 20 30.06.2016−30.06.2026

ΣΥΝΟΛΟ 6.340.725,55 5.052.374,61

Γ. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών θα γίνεται από τα κάθε είδους έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.

Άρθρο 2

Για τις ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από 1.1.2011 και μέχρι έναρξης ισχύος του 
N. 4316/24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής είναι φορολογικά ενήμεροι, 
ενώ μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας ή των νόμιμων εκπρό−
σωπων αυτής ακυρώνονται ή περιορίζονται αναλόγως στην περίπτωση που το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης 
περιλαμβάνει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, πλην των ανωτέρω.

Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 13477/765 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων».

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 234, 235, 236, 240 και 244 
του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του N. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/τ.Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Το Π.Δ/γμα 201/2001 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/16−7−2001) ανα−
φορικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 
Ταμείου Κορινθίας που αφορούν στο Δήμο Κορινθίων 
στο Δήμο αυτό και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» και έδρα το Δήμο 
Κορινθίων.

5. Το Π.Δ/γμα 14/2004 (ΦΕΚ 9/τ.Α΄/20−1 −2004) με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του Άρθρου Μόνου 
του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος (201/2001) και 
μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου 
Κορινθίας που αφορούσαν τους Δήμους Κορινθίων και 
Άσσου − Λεχαίου στους Δήμους αυτούς και συστάθηκε 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Κορινθίων» και έδρα το Δήμο Κορινθίων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

7. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του N. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/26−4−2013).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.Α΄/14−4−2014).

11. Την Πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015).

12. Την αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Κορινθίων αναφορικά με τη σύνθεση 
και τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με την οποία 
τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημο−
τικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», ως προς τη σύνθεση 
και τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ως εξής:

− Διοίκηση: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων θα 
διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
θα αποτελείται από:

* Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους με τους ανα−
πληρωτές τους εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχο−
νται από την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι δύο (2) από 
τη μειοψηφία

* Δύο (2) Δημότες με τους αναπληρωτές τους
* Το Λιμενάρχη με το νόμιμο αναπληρωτή του
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−

ζεται με την απόφαση ορισμού τους και λήγει πάντοτε 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει το αριθμ. 201/2001 Π.δ/γμα 
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/16−7−2001), όπως τροποποιήθηκε με το 
αριθμ. 14/2004 Π.δ/γμα (ΦΕΚ 9/τ.Α΄/20−1−2004).

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Κορινθίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 18 Μαρτίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. ΓΔΔΥΚΜ/105211/57/οικ. (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή σε 24ωρη 

βάση κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση ή καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Α΄ και Β΄ εξά−
μηνο έτους 2016 για τους υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύ θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015) περί «Διαχείρισης των μη εξυ−
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλ−
λες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ−
μίσεων».

β) Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕ−
ΦΗ−ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των νομικών προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτι−
κού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ 
του νόμου 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007.
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του 

Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999) «Συλλογικές δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
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5. Την αριθμ. οικ. 461114 (9980)/18.11.2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπε−
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21.11.2014).

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38819/29.05.2015 απόφαση 
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης περί «κα−
θιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλ−
λήλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας» (ΦΕΚ 1084/τ.Β΄/09.06.2015) όπως τροποποιή−
θηκε−συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. 64547/07.09.2015 
(ΦΕΚ 2046/τ.Β΄/18.09.2015) μεταγενέστερη απόφαση.

7. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή σε 
24ωρη βάση κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση ή 
καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους υπαλλή−
λους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
πιο συγκεκριμένα: 1) Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (που ασχολού−
νται με έλεγχο διευρυμένου ωραρίου φαρμακοποιών, 

ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, διενέργειας ιδιω−
τικών υιοθεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης θετών 
γονέων−αναδόχων−παιδιών και εφήβων, παρουσίας σε 
ανακρίσεις ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα κ.λπ.), 
2) Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (που ασχολούνται με 
επιδημιολογική επιτήρηση για διασφάλιση της δη−
μόσιας υγείας των πολιτών) και 3) Διεύθυνσης Περι−
βαλλοντικής Υγιεινής και Υγειο νομικού Ελέγχου (που 
ασχολούνται με καταγγελίες πολιτών για προβλήματα 
ηχορύπανσης από μουσική καταστημάτων και κέντρων 
διασκέδασης, για οχλήσεις−υγειονομικό έλεγχο κατα−
στημάτων εστίασης και αναψυχής που λειτουργούν 
αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες ή μόνο αργίες 
και Σαββατοκύριακα κ.λπ.).

8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
87.000,00€ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0512 ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά 
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι−
αίας εργασίας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, για το Α΄ και Β΄ 
εξάμηνο έτους 2016, για τους υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Αριθμός ωρών εργασίας κατά τις νυ−
κτερινές ώρες ή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση ή καθ’ υπέρβα−

ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας έως και 31.12.2016

Συνολική αμοιβή για εργασία κατά 
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλή ρωση ή καθ’ υπέρβα−
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί−

ας εργασίας έως και 31.12.2016

Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Δεκαπέντε (15) 2.900 20.000,00

Δημόσιας Υγείας Δεκαέξι (16) 3.100 25.000,00

Π.Κ.Μ.

Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονο−
μικού Ελέγχου Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης

Είκοσι
πέντε (25) 4.800 39.000,00

Γραφείο 
Αντιπεριφερειά ρχη 
Δημόσιας Υγείας Π.Κ.Μ.

Δύο (2) 384,00 3.000,00

Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος για υπερωριακή εργασία μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2016

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Αριθμ. ΓΔΔΥΚΜ/105176/56/οικ. (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

το A΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2016 για τους υπαλλή−
λους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16−12−2015) περί «Διαχείρισης των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β) Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑ−
ΕΦΗ−ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ΄176/τ.Α΄/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
νομικών προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι−
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του νό−
μου 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007.
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του 

Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999) «Συλλογικές δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. οικ. 461114(9980)/18.11.2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπε−
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21.11.2014).

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
(απογευματινής) για τους υπαλλήλους της Γενικής Δι−
εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Κ.Μ. και πιο συγκεκριμένα: 1) Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (που 
ασχολούνται με έλεγχο διευρυμένου ωραρίου φαρμακο−
ποιών, ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, διενέργειας 
ιδιωτικών υιοθεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης θε−
τών γονέων−αναδόχων−παιδιών και εφήβων, παρουσίας 
σε ανακρίσεις ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα κ.λπ.), 
2) Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Κ.Μ. (που ασχο−
λούνται με επιδημιολογική επιτήρηση για διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας των πολιτών) και 3) Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (που ασχολούνται με καταγγελίες 
πολιτών για προβλήματα ηχορύπανσης από μουσική 
καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, για οχλήσεις−
υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων εστίασης και ανα−
ψυχής που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βρα−
δινές ώρες ή μόνο αργίες και Σαββατοκύριακα κ.λπ.) 

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
70.000,00€ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 

0511 ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2016, για την πληρωμή των υπερωριών των 
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής, για το A΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2016, 
για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες
απογευματινής 

εργασίας

Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης

Δεκαπέντε 
(15) 3.600,00

Δημόσιας Υγείας της 
Π.Κ.Μ. Δεκαέξι (16) 3.840,00

Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
και Υγειονομικού Ελέγχου 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Είκοσι πέντε 
(25) 6.000,00

Γραφείο
Αντιπεριφερειά ρχη
Δημόσιας Υγείας Π.Κ.Μ.

Δύο (2) 480,00

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος μέχρι τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2016

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 16587 (5)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων: Νομικής και Πολι−
τικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της 
Ενέργειας (Law and Engineering for Energy – LENGEN).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47, του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και 
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα δι−
πλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής 
Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδριάσεις αριθμ. 31/
16−12−2014 και 41/26−5−2015) και του Τμήματος Πολιτι−
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδρίαση 
αριθμ. 4/16−12−2014) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

6. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συ−
νεδρίαση με αριθμό 173/23−7−2015) του Α.Π.Θ.

7. Το αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της A.ΔΙ.Π. από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Τμήματος Πολιτι−
κών Μηχανικών του Α.Π.Θ..

8. Τη με αριθμό 27747/22−7−2015 θετική εισήγηση της 
ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο: 
«Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας (Law and Engineering 
for Energy – LENGEN)».

9. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας – Εσωτερι−
κό Κανονισμό Μεταπτυχαικών Σπουδών» μεταξύ των 
Τμημάτων: Νομικής της Νομικής Σχολής και Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τη συνδιορ−
γάνωση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της 
Ενέργειας (Law and Engineering for Energy – LENGEN)».

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

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία του Διατμημα−
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
μεταξύ των Τμημάτων Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας (Law and 
Engineering for Energy − LENGEN)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώ−
νουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016−
2017 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας 
(Law and Engineering for Energy − LENGEN)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανα−
λαμβάνει το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέρ−
γειας(Law and Engineering for Energy −LENGEN)» έχει 
ως αντικείμενο την παροχή σύνθετων εξειδικευμένων 
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο διεπιστημονικό 
γνωστικό αντικείμενο της Ενέργειας, από άποψη τόσο 
της Νομικής Επιστήμης, όσο και της Μηχανικής.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α) Να ανοίξει νέους ορίζοντες σε αποφοίτους Νομικών 

και Πολυτεχνικών Σχολών να ασχοληθούν ακαδημαϊκά, 
ερευνητικά και κυρίως επαγγελματικά με ένα γνωστικό 
αντικείμενο, η καλλιέργεια του οποίου είναι σήμερα 
αναγκαία περισσότερο από ποτέ για τη δημιουργία 
συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,

β) Να προαγάγει την εξειδικευμένη γνώση στο μεταίχ−
μιο της Νομικής και της Μηχανικής Επιστήμης σε έναν 
κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα όπως είναι αυτός της 
Ενέργειας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτή−
σουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να 
προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν 
να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, 
όσο και από τεχνική άποψη,

γ) Να ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό του Α.Π.Θ. 
να προσανατολίσει την εξειδίκευσή του στην Ενέργεια, 
ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντι−
κείμενο στη χώρα, για να αποκτήσουμε εξειδικευμένα 
ακαδημαϊκά στελέχη και ανταγωνιστική εθνική τεχνο−
γνωσία που θα διασφαλίσουν την αυξημένη συμμετοχή 
των εθνικών τεχνολογικών δυνάμεων στην ανάπτυξη 
του τομέα αυτού στην Ελλάδα και

δ) Να προωθήσει τη διδασκαλία και την έρευνα που 
διεξάγεται στο Α.Π.Θ. σε διεθνές επίπεδο, προσελκύ−
οντας φοιτητές και καθηγητές από ομοταγείς Σχολές 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στο σύνθετο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο και 
Μηχανική της Ενέργειας (MSc in Law and Engineering 
for Energy −LENGEN)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών και 
Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός 
έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος].

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 75. Τα 
διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν τις δραστηριότητες 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εμπορίας όλων 
των μορφών ενέργειας, πλην της πυρηνικής. Έμφαση 
θα δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και στους 
κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας των 
αγορών ενέργειας, όπως επίσης στους τεχνικούς και 
ρυθμιστικούς μηχανισμούς και στα κανονιστικά και συμ−
βατικά εργαλεία υλοποίησης όλων των φάσεων της 
ενεργειακής δραστηριότητας. Το ΔΠΜΣ απαντά σε 
πραγματικές ανάγκες συνθετικής μετεκπαίδευσης στα 
νομικά και τεχνικά ζητήματα της Ενέργειας και γι’ αυτό 
κάθε μάθημα θα σχεδιάζεται και θα συνδιδάσκεται από 
μηχανικούς και νομικούς επιστήμονες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως 
εξής:
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1 Τα θεμελιώδη της Ενέργειας: Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες/The fundamentals of 
Energy: resources, products, mar kets, actors and rules 5

2 Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων/Exploration, Extraction and Production of 
Hydrocarbons 5

3 Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων – Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα/Transportation of Energy 
Resources – Crossborder Energy Networks 5

4 Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό το μέα/Licensing and Procurement 
in the Energy Sector 5

5 Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση ε νεργειακών υποδομών/Design, 
Construction, Operation, Safety and Maintenance of Energy Infrastructure 5

6

Ενέργεια και Περιβάλλον: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνι κών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντι−
κή Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελε σματικότητα και Κλιματική Αλλαγή/Energy and Environment:
Envi ronmental & Social Impact Assessment, Environmental Liability, Energy Efficiency and Climate 
Change

5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Α/Α Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1
Επενδύσεις στην Ενέργεια: Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδό τηση έργων, Ξένες Επενδύ−
σεις και Επίλυση διαφορών/Invest ments in the Energy sector: Assessment of investment projects, 
Financ ing, FDI and Settlement of disputes

5

2
Το Εμπόριο της Ενέργειας: δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλα γές, χρηματοδότηση του εμπο−
ρίου και χρηματιστήρια προϊόντων/Trade in Energy: public regulation, commercial transactions, 
trade fi nance and commodities markets

5

3
Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής 
Τροφοδοσίας/Oil and Oil Products: Refin ing and distribution of oil products – Security of Energy 
Supply

5

4 H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας/The electricity market 5

5 Η αγορά της φυσικού αερίου/The Natural Gas Market 5

6 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/Renewable Energy Resources 5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 75

Τα μαθήματα και οι διαλέξεις θα γίνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα με απόφαση της Ειδικής Διατμη−
ματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.

Στο ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του N. 3685/2008 επιπλέον του αριθμού εισακτέων, 
γίνονται δεκτοί:
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α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχε−
τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού 
του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, και

β) ένας/μία (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή υπότροφος του 
ελληνικού κράτους.

Με απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων των 
παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν λέκτορες και καθηγη−
τές της Νομικής και της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς 
και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημί−
ων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη διεξαγωγή του ΔΠΜΣ χρησιμοποιείται η υλικο−
τεχνική υποδομή της Νομικής και της Πολυτεχνικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023–2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
προγράμματος ανέρχεται σε 58.500,00€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Κόστος 
σε €

1.

Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, 
προετοιμασία και διδασκαλία μαθη−
μάτων, επί βλεψη εργασιών, διενέργεια 
εξετάσεων

42.000,00 €

2. Δαπάνες Μετακινήσεων 8.500,00 €

3.

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλι−
σμού, ειδικών λογισμικών και αναλω−
σίμων

6.000,00 €

4. Έξοδα δημοσιότητας 2.000,00 €

5. Γενικό Σύνολο 58.500,00 €

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και από 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες και λοιπά 
έσοδα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2016.

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 36/2016 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και νυχτερι−

νής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής 
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημερών του 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και Ιδιωτικού 
Δικαίου για το έτος 2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»−«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Υ4α/οικ. 1238443/31−12−2012 κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών − Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης − Υγείας ΦΕΚ 3486/31−12−2012 τ.Β΄ «Ενοποιημέ−
νος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης 
«Μαμάτσειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο».

2. Την υπ’ αριθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.98700/21−12−2015 (ΦΕΚ 933/ 
24−12−2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία έγινε παύση 
καθηκόντων του Αναπληρωτή Διοικητή. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4.4.2005) ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή 
Διοικητή και όπου αυτός δεν υπάρχει από τον Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 12891/20−05−2015 απόφαση Διοικητή 
3ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: Β50ΚΟΡΕΠ−0Ν6) «Ορισμός Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ−ΜΠΟΔΟΣΑ−
ΚΕΙΟ» (Μον. Πτολεμαΐδας).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «.... για το προ−
σωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρω−
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο 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 του μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπό−
μενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...».

6. Το από 2/2/2016 e−mail της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 
σχετικά καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 1997/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 3ης 
ΥΠΕ έγκρισης ποσού αποζημίωσης 240 εφημεριών Επιστη−
μονικού προσωπικού ύψους 27.900,00 € για το Νοσοκομείο.
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8. Την υπ’ αριθμ 1966/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 
3η ΥΠΕ έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερω−
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτι−
κού Δικαίου 69330 ωρών ύψους 186. 500,00 € για το 
Νοσοκομείο.

9. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το 
μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις Αργίες− Εξαιρέσιμες και Νύχτες, 
την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου η ο οποία προϋπήρχε, οξύνθηκε και 
έφτασε σε κατάσταση οριακή μετά τις μαζικές συνταξι−
οδοτήσεις με αποτέλεσμα το εναπομείναντα προσωπικό 
να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του ωραρίου 
ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες προκειμέ−
νου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους.

10. Την υπ’αριθμ 64/2016 απόφαση Διοικητικού Συμ−
βουλίου που αφορά αποζημίωση υπερωριακής απα−
σχόλησης, νυχτερινών και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων 
του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας μονίμων και ιδιωτικού 
δικαίου για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, 
νυχτερινών και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων του Νοσο−
κομείου Πτολεμαΐδας μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου για 
το έτος 2016 συνολικά για 229 άτομα καθώς και 69330 
ώρες απασχόλησης αναλυτικά ως εξής:

α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αρ−
γιών και β) εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών, 
συνολικά για 229 άτομα καθώς και 69330 ώρες απα−
σχόλησης συνολικού κόστους 214.400,00 € όπως έχουν 
εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ανα−
λυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 60 άτομα 1500 ώρες καθη−
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 750 ώρες με κόστος 

6114,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 640,00 € 
(ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για το β΄ εξάμηνο έτους 2016 σε 
750 ώρες με κόστος 6114,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 640,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και επιπλέον 
4000 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας − Νυ−
χτερινών επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2016 σε 2000 ώρες με κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) 
και εργοδοτικές εισφορές 1255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) 
και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 2000 ώρες με 
κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 
1255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555)

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω−
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
N. 4354/2015.

Β) αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαί−
ου του Νοσοκομείου συνολικά 229 άτομα 63830 ώρες 
επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 
31915 ώρες με κόστος 78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργο−
δοτικές εισφορές 8. 255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 31915 ώρες με κό−
στος 78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 
8.255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πτολεμαΐδα, 18 Φεβρουαρίου 2016

Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ  
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009190504160012*
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