
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την 53/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την 52/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 
τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοι-
νωνία και Ηγεσία».

4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Γ. Παπανικολάου», με αρμοδιότητα στο Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18875/139 (1)
   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την 53/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-

τητας Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-

ματερού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/ 

30.05.1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις".

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) "Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-

σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις" όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) "Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις".

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999),
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999)
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005) 
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα".

8. Το άρθρο 5 παρ. 13α του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/
Α΄/09.08.2019) που αφορά σε Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητή-
ματα.

9. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010) "Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής".

10. Την 15869/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την οποία 
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 
2056/Β΄/14-6-2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

12. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα "Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων".

13. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: "Άσκη-
ση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που 
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αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λή-
ψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν.  2696/1999" όπως τροποποιήθηκε με την 
οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) από-
φαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

15. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: "Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων".

16. Το αριθμ. 5378/1405/27.02.2020 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τε-
χνικού Ελέγχου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει 
η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, αριθμ. 53/23.12.2019 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, για κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών Τριπόλεως και 
Ευπηρίδων, με τα συνημμένα της.

17. Την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματερού, βάσει της οποίας 
λήφθηκε η 53/23.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την 53/23.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως βεβαιώνεται στην 
απόφαση 53/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της 
53/23.12.2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών Τριπόλεως 
και Ευπηρίδων, και συγκεκριμένα:

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτη-
ση κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες 
(Ρ-2) STOP επί της οδού Ευπηρίδων στη συμβολή της 
με την οδό Τριπόλεως, δίνοντας προτεραιότητα στην 
οδό Τριπόλεως.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε κατάλληλες 
θέσεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζε-
ται χωρίς εμπόδια η κίνηση των οχημάτων αλλά και των 
πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού, βάσει της οποίας λήφθηκε η 53/23.12.2019 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 18876/140 (2)
    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την 52/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-

τητας Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-

ματερού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-
τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-1997) 
“Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις”.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) “Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) “Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014).
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6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/ 23-3-1999) 
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005) 
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα”.

8. Το άρθρο 5 παρ. 13α του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/
9-8-2019) που αφορά σε Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

9. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010) “Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.

10. Την 15869/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την οποία 
ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Την οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 2056/Β΄/
14-6-2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβί-
βασης δικαιώματος υπογραφής.

12. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων”.

13. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν.  2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 
22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) από-
φαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

15. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Διευ-
κρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθ-
μίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους 
χώρους λιμένων”.

16. Το αριθμ. 5381/1407/27.02.2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Τεχνικού 
Ελέγχου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η πα-
ραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, αριθμ. 52/23.12.2019 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στις διασταυρώσεις της οδού Χιροσίμα με τις κάθετες 
σε αυτήν οδούς, με τα συνημμένα της.

17. Την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, βάσει της οποίας 
λήφθηκε η 52/23.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την 52/23.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως βεβαιώνεται στην 
απόφαση 52/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της 
52/23.12.2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις στις διασταυρώσεις της οδού Χιροσίμα 
με τις κάθετες σε αυτήν οδούς, και συγκεκριμένα:

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) 
STOP επί της οδού Χιροσίμα στη συμβολή της με όλες 
τις κάθετες σε αυτήν οδούς, δίνοντας προτεραιότητα 
στις κάθετες σε αυτήν οδούς.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε κατάλληλες 
θέσεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζε-
ται χωρίς εμπόδια η κίνηση των οχημάτων αλλά και των 
πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού, βάσει της οποίας λήφθηκε η 52/23-12-2019 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 4932 (3)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-

μης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επι-

κοινωνία και Ηγεσία».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 103/19-12-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4635/2019 και ιδίως το άρ-

θρο 171 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) Τροποποιήσεις στο 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 κεφ. Γ΄ «Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας» άρθρα 13 και 14 παρ. 1δ.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32, 
35, 37 και 85.

4. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/ 
τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης Βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 τ.Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/Α΄/7-10-2014), σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκ-
δοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 
και το αριθμ. 9956/Ζ1/21-01-2015 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).

10. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 
αριθμ. 1/21-11-2019).

12. Το αριθμ. 790/25-11-2019 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

13. Το αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) στο 
οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτι-
κή πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τρι-
ών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

14. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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

Την Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία», ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Επικοινωνία και Ηγεσία», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην 
οργάνωση της Διοίκησης και στη διαχείριση της Επικοι-
νωνίας, καθώς και στην εκπαίδευση αποτελεσματικών 
Ηγετών στη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. 
Στόχος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση 
και η έρευνα. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές 
ασκήσεις προσανατολίζονται σε ζητήματα απόχτησης 
εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της γνώσης των ερ-
γαλείων και των συστημάτων με θεωρητική και πρακτική 
εξειδίκευση σε κάθε πεδίο της διοίκησης, στη Βελτίωση 
και ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ανάδειξη ηγετικών 
προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
σχέσεων, στην επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, στη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης στις μεθόδους λήψης 
αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές 
στις εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση, 
στην ηθική των οργανισμών και των επιχειρήσεων, στην 
ηγεσία, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:
Α) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Β) Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-

πής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων των πρώην 
Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι 
τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται δι-
πλωματική εργασία.
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Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης 
διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης και 
ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία 
και Ηγεσία».

Η Γ.Σ. μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της 
Ε.Δ.Ε., μπορεί να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας 
του ΠΜΣ ή κατεύθυνσης για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε πενήντα (50) άτομα κατ΄ έτος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. σε ειδικές πε-
ριπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση, 
μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, αρκεί να υπηρετεί 
σε οικείο Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομά-

δων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά το Α΄ 
εξάμηνο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται 
και η θέση αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/
ούσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα 
μαθήματα και να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική 
του εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθη-
μάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια 
του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεού-
ται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον 
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο 
πρώτων εξαμήνων.

Με πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να γίνει 
ανακατανομή των μαθημάτων, εάν χρειαστεί. Τόσο τα 
υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα δύναται 
να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδα-
σκαλία.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμε-
ται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European 
Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊ-
κό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων 
είκοσι οχτώ ωρών (28) ο κάθε κύκλος μαθήματος και 
εκπόνηση η Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

Α/Α 
μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία 

Μαθήματος 
Πιστωτικές 

Μονάδες ECTS

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου

1 Ρητορική, Επικοινωνία και Επικοινωνιακά Μοντέλα Υποχρεωτικό 10

2 Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό 10

3 Επιχειρησιακή Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική 
Διακυβέρνηση Υποχρεωτικό 5

4 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υποχρεωτικό 5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS

Α/Α 
μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία 

Μαθήματος 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου

1 Ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Υποχρεωτικό 10

2 Εργασιακές Σχέσεις, Εργατικό Δίκαιο και Πολιτισμικές Ετερότητες Υποχρεωτικό 10

3 Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και επίλυσης διαφορών Υποχρεωτικό 5

4 Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών Υποχρεωτικό 5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS
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Γ΄ εξάμηνο 

Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ. 90

Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματι-
στούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά 
μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές 
κατ΄ επιλογήν.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσω-
ματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την 
αναστολή λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για ένα ακαδημαϊκό 
έτος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι 

ελληνική ή και αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
σε πενήντα (50) φοιτητές. Επίσης, καθ΄ υπέρβαση του 
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέ-
ον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει 
ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των 
φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35 
και 2 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και με τις δια-
δικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά νομικό 
πλαίσιο).

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου 
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 για πέντε έτη και θα αξιολογηθεί η δυνα-
τότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 
114/04.08.2017) το 70% των εσόδων του ΠΜΣ αφορά 
λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατα-
νέμονται ως εξής:

ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.000,00

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 6.000,00

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 4.000,00

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς 

2.000,00

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

35.100,00

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

2.000,00

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 

2.800,00

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 35.500,00

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πε-
δίου 

8.100,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 101.500,00

11. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(30%) με προτεραιότητα στην κά-
λυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 

43.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 145.000

Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από 
άλλες πήγες χρηματοδότησης, όπως χορηγίες, αμοιβές 
από άλλες παράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευ-
νες που εκπονεί το προσωπικό στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., 
δωρεές φυσικών προσώπων, κονδύλια από προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διαφανείς χρη-
ματικές εισροές.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Εσωτερικό Κανονισμό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787Τεύχος B’ 1148/03.04.2020

Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 9 Μαρτίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 337 (4)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί-

κης «Γ. Παπανικολάου», με αρμοδιότητα στο Γε-

νικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικο-

λάου».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 3329/2005 

«Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007 καθώς 
και του άρθρου 8 του ν. 4316/2014.

β) Την αριθμ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 
3515/31-12-2012 τ.Β΄) υπουργική απόφαση περί Ενο-
ποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

γ) Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 28450/12-04-2019 απόφαση 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ διο-
ρισμού 247/7-5-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

δ) Την Γ4β/Γ.Π.87096/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/13-1-2020 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία 
διορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπα-
νικολάου», με αρμοδιότητα στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολά-
ου», ο ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ε) Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, αποφα-
σίζει:

στ) Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Τη μεταβίβαση των παρακάτω αναφερόμενων αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟ:

1. Τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρονοεπιδό-
ματος και διαφόρων άλλων επιδομάτων σε υπαλλήλους 
του Νοσοκομείου και ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπη-
ρετούν σ΄αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την κατάταξη υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Τη χορήγηση κανονικών αδειών, αδειών αναρρωτι-
κών, μητρότητας, διευκολύνσεων, αδειών χωρίς αποδο-
χές και ειδικών αδειών στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

4. Την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης προ-
σωπικού.

5. Την έγκριση αποφάσεων παραίτησης υπαλλήλων για 
λόγους συνταξιοδότησης ή αυτοδίκαιης λύσης.

6. Την έγκριση μετακίνησης των αυτοκινήτων εκτός 
Νοσοκομείου και εκτός Θεσσαλονίκης.

7. Την έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων προσωπι-
κού.

8. Την υπογραφή πάσης φύσεως εξωτερικής αλληλο-
γραφίας κατά την απουσία της ή κωλύματός της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Εξοχή, 27 Φεβρουαρίου 2020

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ   
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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,
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