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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών

  Δυνάμει της 15/2020 Καταλογιστικής Πράξης του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών 
που εκδόθηκε την 12.02.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» και αφορά λαθρεμπορία χύμα λεπτοκομμένου 
καπνού αθροιστικού καθαρού βάρους δύο χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα γραμμαρίων (2.660 γρ.), από τον Λια-
νό Πέτρο του Βασιλείου και της Άννας, μέσα από σχετι-

κή αγγελία για πώληση καπνού στην ιστοσελίδα www.
car.gr, με τη διαδικασία της αποστολής - παραλαβής 
δέματος με αντικαταβολή (σχετικές η από 20/12/2019 
Έκθεση Ελέγχου - Πορισματική Αναφορά Β1 της Υπη-
ρεσίας και η από 29/03/2019 Έκθεση Ελέγχου - Πορι-
σματική Αναφορά Β1 της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα 
λεπτών (622,60€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 
46,90€, Φ.Π.Α. 123,50€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
452,20€.

2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ 
και ογδόντα λεπτών (1.867,80€), ήτοι το τριπλάσιο των 
αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δα-
σμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά 
την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί τελών χαρτοσήμου, εκ του οποίου 
ποσό εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα λε-
πτών (933,90€) επιμερίστηκε στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, γεννηθέντα το έτος 1976 στη 
Βέροια Ημαθίας, πρώην κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας, και 
νυν αγνώστου διαμονής.

3) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

4) Καταλογίστηκαν στους υπαίτιους οι ως άνω δασμο-
φορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ποσού εξακοσίων 
είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (622,60€).

5) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή των 
συνολικά καταλογισθέντων δασμοφορολογικών επι-
βαρύνσεων.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ..

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας 

καπνικών. 

 Με την 121/2019/11-02-2020 Καταλογιστική Πράξη 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Χανίων, οι Πέτρος Λια-
νός του Βασιλείου και της Άννας, ΑΦΜ 076787853, ΑΔΤ 
ΑΜ394765/18-02-2014 ΑΤ Κοζάνης, κάτοικος Πατρίδας 
Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής και Παϊτάκης 
Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 048320402, ΑΔΤ Π 
897469/30-09-1992 ΑΤ Ελευθερούπολης, κάτοικος Κου-
νουπιδιανών Χανίων, κρίθηκαν υπαίτιοι από κοινού τέ-
λεσης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας καπνικών 
(1,82 κιλά αφορολόγητου χύμα καπνού) των συνδυα-
σμένων διατάξεων των άρθρων 119 Α΄ παρ. 2, 142 παρ. 
2 και 155 παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. ζ΄, του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκαν σε βάρος των ανωτέρω υπαιτίων αλ-
ληλέγγυα το προβλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 πολλαπλό τέλος (1500) χίλια πεντακόσια 
ευρώ, πλέον Τ.Χ (30) τριάντα ευρώ και ΟΓΑ (6) έξι ευρώ, 
καταμεριζόμενο προσωπικά στον καθένα κατά το ½ κα-
θώς και το ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ 
και είκοσι έξι λεπτών (455,26), προσωπικά στους ανω-
τέρω, λόγω διαφυγής καταβολής δασμών και φόρων.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής επιτρέπεται προσφυ-
γή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων εντός 
τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 12138/3022 (3) 
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που 
αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ. Α. α' βαθμού.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/Α΄/2006): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005): «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα κυβερνητικά όργανα», περί ελέγχου των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134/Α΄/2019), αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικη-
τικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 
και των συνδέσμων τους.

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. 
8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β΄/2011) απόφασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, περί του καθορισμού της λει-
τουργίας των Σχολικών Επιτροπών, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

9. Την αριθ. 102/13.09.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικη-
τικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 
α' και β' βαθμού.

10. Την αριθ. 177/2011 (ΦΕΚ 2142/Β΄/2011) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, δια της οποίας 
έγινε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

11. Την αριθ. 383/2019 απόφαση του Δήμου Διονύσου, 
περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ανωτέρω 
Ν.Π.Δ.Δ.

12. Την αριθ. πρωτ. 2464/05-12-2019 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Διο-
νύσου, δια της οποίας βεβαιούται ότι εκ της ανωτέρω 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Διονύσου.

13. Την αριθ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 2055/Β΄/14-6-2017), περί μεταβίβασης δικαιώμα-
τος υπογραφής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της αριθ. 383/2019 απόφασης του Δήμου 
Διονύσου, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» στο άρθρο 
4ο - Διοίκηση, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 13μελές συμβού-
λιο αποτελούμενο από:

- Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβου-
λοι) με τους αναπληρωτές τους.

- Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχο-
λικών μονάδων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για 
την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέ-
ων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

- Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους του Δήμου που 
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή 
που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση 
με τους αναπληρωτές τους.

- Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
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σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχο-
λικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δή-
μους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή 
σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε 
σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής 
Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. 
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής 
σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλά-
χιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλή-
ματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων 
και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική 
Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχο-
λικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται 
στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 177/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2020

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 9/173/5944 (4) 
Ίδρυση του «Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και 

Λόγου» στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του 

Εσωτερικού Κανονισμού του. 

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.5.2016, 

τ.Α’), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 96 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8.12.2014). 

β)Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017). 

2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (έκτα-
κτη συνεδρίαση: 253/27.11.2019). 

3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση: 162/6.2.2020) 

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Αντικείμενο 

Ιδρύεται στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, το «Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και 
Λόγου», το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών σπουδών. Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό 
την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα και κυρίως 
συνδέει τη θεωρητική γνώση που προσφέρεται στο Τμή-
μα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
την σκηνική πράξη. Ειδικότερα, μέσα από πλευρές του 
εφαρμοσμένου θεάτρου, της θεατρικής αγωγής καθώς 
και άλλων μορφών έντεχνων και βιωματικών δραστηριο-
τήτων, συμβάλλει στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. 

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή 

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: 
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 
καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσης. 

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στους κλάδους των 
παραστατικών τεχνών και των συναφών αντικειμένων. 

3. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου. 

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
ταινιών καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων και καλλιτεχνών. 

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών και στελεχώνεται από μέλη Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος που η 
επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, 
επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη-
ρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι-
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), υποψήφιους διδάκτορες με 
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συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, καθώς και από μέλη του 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού 
προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση 
των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που 
στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ειδικότερα, 
τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και υλο-
ποίηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των 
φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτόρων), 
στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, 
καθώς και στις διδακτικές, ερευνητικές, επιστημονικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις που το Εργαστήριο οργανώνει. 

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή θη-
τεία που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω: 

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, το πρόγραμμα λειτουρ-
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους. 

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλι-
κών και του κινητού εξοπλισμού στο Τμήμα. 

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο. 

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου στη Συνέλευση του Τμήματος. 

ε) Μεριμνά για: 
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτικού, 
επιστημονικού και ερευνητικού έργου 

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε 
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό 

• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από 
το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που 
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. 

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος, είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας, σε τομείς σχετικούς 
με τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που διατίθε-

ται από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη διεξαγωγή του 
έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των ορ-
γάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των  ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

Άρθρο 6 
Έσοδα-Πόροι 

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
από: 

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, εκδη-
λώσεων, καλλιτεχνικού έργου που πραγματοποιούνται 
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984. 

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημε-
δαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το 
Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών. 

6. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

• Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας 

• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
• Κατάλογος επιστημονικών οργάνων 
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• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων 
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
• Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 
Τίτλος – Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗ-
ΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ» και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών που είναι εγκα-
τεστημένο το Εργαστήριο . 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Πάτρα, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

    Αριθμ. 10/174/5947 (5) 
Ίδρυση του Εργαστηρίου «Μεθοδολογίας Έρευ-

νας, Καινοτομίας Φροντίδας - Εκπαίδευσης και 

Ψηφιακής Υγείας» στο Τμήμα Νοσηλευτικής της 

Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσω-

τερικού Κανονισμού του. 

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/

τ.Α΄/11.5.2016), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 96 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8.12.2014). 

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017). 

γ) Των άρθρων 35 και 36 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7.5.2019). 

2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: 
21/18-12-2019). 

3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση: 162/6.2.2020) 

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο 

Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστη-
μών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
το Εργαστήριο με την ονομασία Εργαστήριο «Μεθοδο-
λογίας Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας - Εκπαίδευσης 
και Ψηφιακής Υγείας», το οποίο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες των Προγραμμάτων Προπτυχια-
κών και Μεταπτυχιακών σπουδών. Το Εργαστήριο έχει 
ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική 
έρευνα, σε θέματα που αφορούν την φροντίδα υγείας 
και την εκπαίδευση καθώς και θέματα που άπτονται της 
ψηφιακής υγείας. 

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή 

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: 
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, κα-
θώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσης. 

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου. 

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μετεκπαιδευ-
τικών μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώ-
σεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων με σκοπό την ενημέρω-
ση της επιστημονικής κοινότητας. 

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος 
Νοσηλευτικής και στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, που η 
επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, 
επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), υποψήφιους διδάκτορες, 
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μεταδιδακτορικούς ερευνητές, με συναφή προς το Ερ-
γαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο 
των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανά-
γκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή θη-
τεία που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω: 

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, το πρόγραμμα λειτουργίας για 
τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους. 

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών 
και του εξοπλισμού στο Τμήμα. 

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο. 

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου, στη Συνέλευση του Τμήματος. 

ε) Μεριμνά για: 
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτικού, 
επιστημονικού και ερευνητικού έργου 

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό 

• την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ-
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν 
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. 

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων, 
εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις διδα-
κτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση – Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήμα-
τος, στο Νέο κτίριο του Τμήματος Νοσηλευτικής, στην 
περιοχή Κουκούλι (Πάτρα) για τη διεξαγωγή του έργου 
του και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευ-
νητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερι-
κό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΤΕΠ 
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για 
την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και εφαρμοσμένου έργου του Εργαστηρίου. 

6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 
Έσοδα-Πόροι 

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
αποκλειστικά από ιδίους πόρους και δεν βαραίνουν τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 
60 του ν. 4386/2016 (Α’  83). Ειδικότερα προέρχονται από: 

1) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

2) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

3) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι-
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

4) Τα κονδύλια που προέρχονται από ερευνητικά ή 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 

5) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προ-
βλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53) «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια 
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». 

6) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 
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- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας 

- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων 
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 
Τίτλος – Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Μεθοδολογίας 
Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας - Εκπαίδευσης και 
Ψηφιακής Υγείας» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του 
Τμήματος Νοσηλευτικής που είναι εγκατεστημένο το 
Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα που φέρει τα στοιχεία του Εργαστηρίου. 

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Πάτρα, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Η Πρύτανης 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ.: 1980  (6)
Έγκριση καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, 

νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 

του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενι-

κού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και του Ψυχιατρι-

κού Ξενώνα Νομού Χαλκιδικής, για το έτος 2020.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσε-

ων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το 
Υ.Υ.Κ.Α. και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».

4. Την αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 201/2-1-2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τον διορισμό του 
Δεδελούδη Κωνσταντίνου ως Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκι-
δικής και την αρ. πρωτ. 908/9-1-2020 Πράξη Ανάληψης 
Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης.

5. Την αρίθμ. πρωτ. 1959/13-2-2020 εισήγηση της 
Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος, του Προϊ-
σταμένου Υποδιεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού και 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη του Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκιδικής, 
τα εξής:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Υπε-
ρωριακή Εργασία», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του 
ν. 4461/2017 περί αναπροσαρμογής της ωριαίας αποζη-
μίωσης, για νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 «Με-
ταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγου-
σες ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

ε) Την αριθμ. 29η/10-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. του 
Γ.Ν. Χαλκιδικής περί προγραμματισμού υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι-
μου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Ψυχιατρι-
κού Ξενώνα Νομού Χαλκιδικής, έτους 2020.

στ) Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π. οικ. 90622/ 23-12-2019 (ΦΕΚ 
5196/τ.Β΄/31-12-2019) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας 
περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια, για το έτος 2020.

ζ)Την αριθμ. 4958/ 6-2-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΟΡ10-Π1Υ) 
απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας και Θράκης με την οποία κατανέμεται 
στο Γ.Ν. Χαλκιδικής το ποσόν των (355.000,00) ευρώ για 
αποζημίωση (134.000) ωρών υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Νοσοκομείου, για το έτος 2020.

η)Το γεγονός ότι η συνεχής μείωση του προσωπικού, 
σε συνδυασμό με τη λειτουργία νέων τμημάτων (ΜΕΘ, 
ΤΕΠ και Ψυχιατρικής Κλινικής), καθιστά αδύνατη τη λει-
τουργία όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου και του 
Ψυχιατρικού Ξενώνα, που εφημερεύουν σε καθημερινή 
εικοσιτετράωρη βάση, αν οι υπηρετούντες υπάλληλοι 
δεν εργασθούν πέραν του κανονικού τους ωραρίου τις 
καθημερινές, τις νύχτες και τις εξαιρέσιμες ημέρες καθ' 
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όλη τη διάρκεια του έτους 2020, εισηγούμαστε την έγκρι-
ση καταβολής αποζημίωσης:

α) υπερωριακής απασχόλησης τις καθημερινές, τις 
νύχτες και τις εξαιρέσιμες ημέρες των (225) υπαλλήλων 
του Νοσοκομείου και του Ψυχιατρικού Ξενώνα, μονίμων 
και Ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2020, συνολικών ωρών 
(6.000) επιμεριζόμενων σε (3.000) ώρες για το α' εξάμηνο 
του 2020 με αντίστοιχο κόστος (15.000) ευρώ (ΚΑΕ 0261) 
και (3.000) ώρες για το β' εξάμηνο του 2020 με αντίστοιχο 
κόστος (15.000) ευρώ (ΚΑΕ 0261).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται, ανά 
εξάμηνο, μέχρι (120) ώρες, ανά υπάλληλο, η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι (96) ώρες, ανά 
υπάλληλο και για τις Κυριακές και τις Εξαιρέσιμες ημέρες 
μέχρι (96) ώρες ανά υπάλληλο.

β) νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς 
συμπλήρωση, των (225) υπαλλήλων του Νοσοκομείου 
και του Ψυχιατρικού Ξενώνα, μονίμων και Ιδιωτικού 
Δικαίου, για το έτος 2020, συνολικών ωρών (128.000) 
επιμεριζόμενων σε (64.000) ώρες για το α' εξάμηνο του 
2020 με κόστος (162.500) ευρώ (ΚΑΕ 0263) και (64.000) 
ώρες για το β' εξάμηνο του 2020 με κόστος (162.500) 
ευρώ (ΚΑΕ 0263).», αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης υπερωρι-
ακής απασχόλησης τις καθημερινές, τις νύχτες και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες των (225) υπαλλήλων του Νοσοκο-

μείου και του Ψυχιατρικού Ξενώνα, μονίμων και Ιδιωτι-
κού Δικαίου, για το έτος 2020, συνολικών ωρών (6.000) 
επιμεριζόμενων σε (3.000) ώρες για το α' εξάμηνο του 
2020 με αντίστοιχο κόστος (15.000) ευρώ (ΚΑΕ 0261) 
και (3.000) ώρες για το β' εξάμηνο του 2020 με αντίστοι-
χο κόστος (15.000) ευρώ (ΚΑΕ 0261). Η απογευματινή 
υπερωριακή εργασία ορίζεται, ανά εξάμηνο, μέχρι (120) 
ώρες, ανά υπάλληλο, η υπερωριακή εργασία κατά τις 
νυχτερινές ώρες μέχρι (96) ώρες, ανά υπάλληλο και για 
τις Κυριακές και τις Εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι (96) ώρες 
ανά υπάλληλο.

Β. Εγκρίνουμε την καταβολή νυχτερινής και εξαιρέ-
σιμων ημερών εργασίας, προς συμπλήρωση, των (225) 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου και του Ψυχιατρικού Ξε-
νώνα, μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2020, 
συνολικών ωρών (128.000) επιμεριζόμενων σε (64.000) 
ώρες για το α' εξάμηνο του 2020 με κόστος (162.500) 
ευρώ (ΚΑΕ 0263) και (64.000) ώρες για το β' εξάμηνο του 
2020 με κόστος (162.500) ευρώ (ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πολύγυρος ,13 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006850403200008*
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