
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-
πικού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

2 Ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού, 
στην οργανική μονάδα της έδρας του Γενικού Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

3 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

4 Ανακατανομές θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
ΕΣΥ.

5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Ωδείου ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ.

6 Tροποποίηση της αριθμ. 727/9.2.2016 απόφα-

σης περί καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, του Μόνιμου και Ι.Δ. Προσωπικού του Π.Γ.Ν.
Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πο-
λης, για το έτος 2016, μετά την αριθμ. 22736/ 
11.7.2016 απόφαση της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - 
Θράκης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α3α/82428 (1)
  Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-

πικού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α').

δ) Του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

2. Την υπ’ αριθ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

3. Την υπ’ αριθ. Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χρι-
στόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

4. Την αριθ. Υ4α/οικ. 122819/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κα-
βάλας» (ΦΕΚ 3506/Β/2012).

5. Την αριθ. Υ4α/28393/2013 κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ 
σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας 
Θράκης» (ΦΕΚ 1289/Β/2013).

6. Την υπ’ αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 92919 υπουργική απόφαση 
«Εξειδίκευση των ιατρών που κατέχουν τίτλο ιατρικής 
ειδικότητας Νεφρολόγου στην Εντατική Θεραπεία» (ΦΕΚ 
2657/Β/2013).

7. Την υπ’ αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869/2012 υπουργική 
απόφαση «Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχω-
σης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 874/Β/2012).

8. Τις υπ' αριθ. 1984/11-2-2013, 8839/20-6-2013 και 
35001/1-12-2015 έγγραφα/εισηγήσεις του Διοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας Θράκης.

9. Την υπ’ αριθ. 27η/11-7-2014 (θέμα 2ο) απόφαση του 
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

10. Τα υπ' αριθ. 734/16-1-2013 και 10465/07-07-2014 
έγγραφα του Γ.Ν. Καβάλας.

11. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ.99686/23-12-2015 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προκύπτει 
η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις προσωπικού, 
κατά κατηγορία και κλάδο, όπως αυτές υφίστανται στον 
οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αρμοδιό-
τητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, ανακατανέμο-
νται (σύσταση -κατάργηση θέσεων) ως εξής:

1. Οργανικές θέσεις που καταργούνται: α) μία (1) θέση 
ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας Νευρολογίας, 
β) μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας 
Κυτταρολογίας, γ) μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού και 
δ) τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας,

2. Οργανικές θέσεις που συνιστώνται: α) μία (1) θέση ει-
δικευμένου ιατρού ΕΣΥ, για τη στελέχωση του ΤΕΠ, β) μία 
(1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας, γ) δύο (2) θέσεις κλάδου TE Διοικητικού 
Λογιστικού, δ) μία (1) θέση κλάδου TE Βιβλιοθηκονομίας, 
ο οποίος (κλάδος) συνιστάται με τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης, ε) μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού 
Η/Υ, στ) στις θέσεις ειδικευμένων ιατρών που υφίστανται 
για την στελέχωση της ΜΕΘ προστίθεται η ειδικότητα 
της Νεφρολογίας (σχετ. (6) Υ.Α.) και ζ) στις ειδικότητες 
του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, 
προστίθεται η ειδικότητα Φυλάκων Ασθενών και οι εν 
λόγω ειδικότητες ιατρών, καθώς και οι κλάδοι του λοιπού 
προσωπικού διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

Νευρολογία 3
Κυτταρολογία 2
Ιατρική Βιοπαθολογία 5
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή 
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας 
(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επεί-
γουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής 
Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση 
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - 
διοίκηση - συντονισμό του έργου στις εφημερίας)

4

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας 
ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή 
Χειρουργικής ή Νεφρολογίας

8

Όταν πρόκειται για κάλυψη θέσης Επιμ. Α΄και Επιμ. 
Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ, προστίθεται και η ειδικό-
τητα της Ορθοπεδικής.

Όταν πρόκειται θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ-
ΑΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του 
άρθρου 84 του Ν. 2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Κλάδος TE Βιβλιοθηκονομίας 
Μία (1) θέση
Κλάδος TE Διοικητικού Λογιστικού 
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού

Είκοσι έξι (26) θέσεις
Ο κλάδος περιλαμβάνει στις ειδικότητες: Μηχανο-

τεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών-Τεχνιτών, 
Ψυκτικών, Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Θερμουδραυλικών, 
Εργοδηγών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμι-
νοκατασκευαστών, Ελαιοχρωματιστών-Υδροχρωματι-
στών, Ξυλουργών- Επιπλοποιών, Κτιστών-Οικοδόμων, 
θερμαστών, Συντηρητών Ανελκυστήρων, Τεχνιτών Ιατρι-
κών Αερίων, Κοπτριών-Ραπτριών - Γαζωτριών, Κλιβανι-
στών - Αποστειρωτών - Απολυμαντών, Αμμοκονιαστών, 
Συντηρητών Αναπνευστικών Μηχανημάτων, Κουρέων 
και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
Πενήντα οκτώ (58) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσο-

κόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Φυ-
λάκων Ασθενών, Νεκροτομών- Σαβανωτών- Αποτεφρω-
τών. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Είκοσι μία (21) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαρι-

στών -τριών, Πλυντών - τριών, Πρεσσαδόρων Σιδερωτών, 
Επιμέλειας Κήπων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κα-
τανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται 
κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών και  
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υγείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ            ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α3α/οικ.60099 (2)

Ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού, 

στην οργανική μονάδα της έδρας του Γενικού Νο-

σοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
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γ) Του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

2. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 123770/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» (ΦΕΚ 3485/Β΄).

3. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 123893/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και του Ψυ-
χιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 3515/Β΄).

4. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ.34715/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση τριακοσίων ενενήντα επτά (397) 
οργανικών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού 
του κλάδου ΠΕ Ιατρών -Οδοντιάτρων πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.». 
(ΦΕΚ 991/Β΄).

5. Την υπ' αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 92919/13 υπουργική από-
φαση «Εξειδίκευση των ιατρών που κατέχουν τίτλο ιατρι-
κής ειδικότητας Νεφρολόγου στην Εντατική Θεραπεία» 
(ΦΕΚ 2657/Β΄).

6. Την υπ’ αριθ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).

7. Την υπ’ αριθ. Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χρι-
στόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).

8. Τις υπ’ αριθ. 26η/31-5-2013 και 43η/6-10-2014 απο-
φάσεις του ΚΕΣΥΠΕ.

9. Τις υπ’ αριθ. 2605/14-02-2013, 8208/07-04-2016, 
31200/04-03-2015, 31662/16-02-2015 και 16906/12-05-2016 
εισηγήσεις της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

10. Τα πρακτικά της 1ης/13-5-2014, 4ης/19-6-2014 και 
5ης/25-02-2016 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Γ. Παπανικολάου».

11. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ. 35281/18-05-2016 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών από το οποίο προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 123770/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» (ΦΕΚ 3485/Β΄) όπως 
αυτή ισχύει με την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 123893/2012 όμοια 
(ΦΕΚ 3515/Β΄) και έχει τροποποιηθεί με την αριθ. Υ4α/
οικ.34715/2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 991/Β΄), 
επέρχονται οι κάτωθι ανακατανομές θέσεων ειδικευμέ-
νων ιατρών ΕΣΥ:

Στην παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» του άρ-
θρου 16, καταργούνται: α) τρεις (3) κενές θέσεις ειδικό-
τητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, β) μία 
(1) κενή θέση ειδικότητας Παθολογίας, γ) μία (1) κενή 
θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, δ) μία (1) κενή θέση ει-
δικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας και ε) δύο (2) 
κενές θέσεις ειδικότητας Οδοντιατρικής, με ταυτόχρονη 
κατάργηση αυτής της ειδικότητας και

συνιστώνται: α) τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών 
ΕΣΥ, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας 
ή Παθολογίας, β) τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας 
ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας και γ) δύο 
(2) θέσεις ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής με τελική διαμόρφωση του αριθμού των 
θέσεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας 4
Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή 
Παθολογίας

3

Παθολογίας 20
Παιδιατρικής 2
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας 20
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 
Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας -
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας

18

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ), απαιτείται και η συνδρομή 
των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992, 
όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων 
που έχουν εκδοθεί.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών και  
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υγείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ            ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α3α/18339/15 (3)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο 

Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.
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γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

2. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 122803 κοινή υπουργική από-
φαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας» 
(ΦΕΚ 3497/Β72012), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις της αριθ. Υ4α/27878/13 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1289/Β/2013).

3. την υπ' αριθ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

4. την υπ' αριθ. Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χρι-
στόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

5. Την υπ’ αριθ. 27η/11-07-2013 (ΘΕΜΑ 2ο), απόφαση 
του ΚΕΣΥΠΕ.

6. Τις υπ' αριθ. 263/22-02-2013 και 731/05-03-2015 
αποφάσεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας.

7. Την υπ’ αριθ. 13623/10-07-2013 εισήγηση της 6ης 
ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. 
Ελλάδας.

8. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ. 6637/28-01-2016 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προκύπτει η μη πρό-
κληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 122803 κοινή υπουργική από-
φαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβε-
ζας»» (ΦΕΚ 3497/Β΄/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, επέρχονται οι κάτωθι ανακατανομές (συστάσεις- 
καταργήσεις) θέσεων προσωπικού:

1. Στην παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» του 
άρθρου 14, καταργούνται: α) μία (1) κενή θέση ειδικευ-
μένου ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας Οδοντιατρικής, β) μία (1) 
κενή θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Ακτινο-
διαγνωστικής και γ) μία (1) κενή θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών 
Φαρμακείου

και συνιστώνται: α) μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού 
ΕΣΥ, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, β) μία θέση ειδικευμέ-
νου ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής και 
γ) μία θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Νευρο-
λογίας, με τελική διαμόρφωση του αριθμού των θέσεων 
των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Οδοντιατρικής 2

Ακτινοδιαγνωστικής 3

Οφθαλμολογίας 2

Παθολογικής Ανατομικής 2

Νευρολογίας 2

Κλάδος ΔΕ Βοηθών φαρμακείου 
Μία (1) θέση
2. Στην παρ. 4 «ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» του άρθρου 14, καταργούνται στην 
κατηγορία ΥΕ: α) μία (1) κενή θέση του κλάδου ΥΕ Προ-
σωπικού Εστίασης και β) μία (1) κενή θέση του κλάδου 
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με τελική διαμόρφωση του 
αριθμού των θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων ως εξής: 

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
Έξι (6) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα-

ριστών -τριών, Πλυντών -τριών, Πρεσσαδόρων - Σιδε-
ρωτών και Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Έξι (6) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 

Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή 
των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την 
απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών και  
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υγείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ            ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α3α/105268/14 (4)
Ανακατανομές θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/ 

1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98).

2. Τις διατάξεις της παρ. (Γ) του άρθρου 18 του Ν. 4213/ 
2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 
4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΖ.3, της παρ. ΙΖ, του άρ-
θρου πρώτου του Ν. 4254/14 «Μέτρα στήριξης και ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29387Τεύχος Β’ 2751/01.09.2016

5. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

6. Τις διατάξεις του άρθρου μόνο (παρ. 1η, περ. η) του 
Π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(ΦΕΚ 70/Α/3-3-2004).

7. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.δ/τος 106/2014 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α/2014), 
όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.δ/τος 87/1986 
«Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

10. Την υπ' αριθ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β).

11. Την υπ' αριθ. Α1 α/80306 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Υγείας «Παύση και Διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ).

12. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 121793/12 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ατ-
τικής Σισμανόγλειο» (ΦΕΚ 3475/Β/2012), όπως ισχύει.

13. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 123909/12 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και του Γενικού 
Νοσοκομείου Μελισσιών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»» (ΦΕΚ 
3499/Β/2012).

14. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 48318/12 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.”» (ΦΕΚ 
1680/Β/2012), όπως ισχύει.

15. Την υπ' αριθ. 3499/24-12-2014 απόφαση της Διοι-
κήτριας του Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέ-
λης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 479/Γ/2015).

16. Την υπ'αριθ. 33 της 251ης Ολομ./10-11 -2015 από-
φαση του ΚΕΣΥ.

17. Τις υπ'αριθ. 32155/9-10-2014 και 38475/1-12-2014 
εισηγήσεις της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

18. Το απόσπασμα πρακτικών της 19ης/31-07-2014 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδε-
όμενων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣ-
ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων Πεντέλης.

19. Το απόσπασμα πρακτικών της 17ης/18-09-2014 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

20. Το υπ' αριθ. 58ης /19-02-2016 (θέμα V4) πρακτικό 
συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.

21. Το υπ' αριθ. ΔΟΑ/Φ.7.7/39533/27-01-2016 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

22. Τις από με ημερομηνία 20-06-2014 και 21-07-2014 
αιτήσεις της ιατρού Αικατερίνη Λουρμπάκου που υπη-
ρετεί στη θέση.

23. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ. 59160/02-08-2016 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

24. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας 
Ακτινοδιαγνωστικής, του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, όπως αυτή προ-
βλέπεται στις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 121793/12 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3475/Β/2012) και όπως 
αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
Ε.Ε.Σ. και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσί-
ας, όπως αυτές ισχύουν με την αριθ. Υ4α/οικ. 48318/12 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1680/Β/2012) (με ταυ-
τόχρονη μεταφορά της ιατρού που την κατέχει).

2. Η μία (1) κενή θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι-
κότητας Ακτινοδιαγνωστικής, του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ., όπως 
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 
48318/12 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1680/Β/2012), 
μεταφέρεται με την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και προ-
στίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές 
ισχύουν με την αριθ. Υ4α/οικ. 121793/12 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3475/Β/2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 33949/2332 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδεί-

ου ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 58 παρ.1 εδ.ζ, του άρθρου 94 παρ. 4, εδ. 

28 και του άρθρου 95 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

β) Του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
γ) Του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

δ) Του Β.δ. 16/1966 «Περί Ιδρύσεως Ιδιωτικών Μουσι-
κών Ιδρυμάτων».
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ε) Του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». 

στ) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προ-διαγραφών 
κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 
1595/Β/2004). 

ζ) Την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα-
ση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 

η) Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Τις υπ' αρ. 12953/26-03-2015 και 16226/20-04-2016 
αιτήσεις της ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, με όλα τα συνημμένα 
δικαιολογητικά.

3. Το με αρ. πρωτοκόλλου ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/
ΤΕ/71876/6209/475/141/08-03-2016 πρακτικό αυτοψί-
ας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
το οποίο αναφέρεται σε κτίριο στη συμβολή των οδών 
Υπαπαντής αρ.105 και Ραιδεστού αρ.247 στον Πειραιά 
και θα έχει τον διακριτικό τίτλο « ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ».

4. Την με αρ. 36709/1311/10-09-2014 απόφαση Δημάρ-
χου Πειραιά περί αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου.

5. Το με αριθμό πρωτ. 200442/4975/2069/1387/ 
11-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Γεν. Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού, Διεύ-
θυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Μουσικής 
Εκπαίδευση, που αφορά στην διόρθωση της με αριθμό 
16775/1062/14-06-2016 απόφασης του Δήμου Πειραιά 
(ΦΕΚ 1504/τΒ΄/26-06-2016) στην ορθή ονομασία και δι-
άρθρωση συγκεκριμένων σχολών και τμημάτων, απο-
φασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΦΜ 
059493908 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το 
οποίο θα στεγαστεί σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβο-
λή των οδών Υπαπαντής αρ. 105 και Ραιδεστού αρ. 247 
στην πόλη του Πειραιά και θα έχει τον διακριτικό τίτλο 
« ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ».

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α) Σχολή Ανώτερων θεωρητικών και Σύνθεσης με 

τμήματα
1. Ωδικής, 2. Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων, 3. Αρ-

μονίας, 4. Αντίστιξης, 5. Φυγής, 6. Σύνθεσης 
β) Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα
1. Πλήκτρων, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κρουστών 

Οργάνων, 5. Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου), 6. Κλασικής 
Κιθάρας. 

γ) Σχολή Μονωδίας με τμήματα
1. Μονωδίας, 2. Μελοδραματικής, δ) Σχολή Βυζαντι-

νής Εκκλησιαστικής Μουσικής ε) Σχολή Σαξοφώνου 
στ) Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ζ) Σχολή Διεύθυνσης 
Χορωδίας.

3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ: Θ4/Δ.Σ20/20.7.2015 (6)
T    ροποποίηση της αριθμ. 727/9.2.2016 απόφα-

σης περί καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργα-

σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 

και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρω-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτε-

ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες, του Μόνιμου και Ι.Δ. Προσωπικού 

του Π.Γ.Ν. Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. 

Αλεξ/πολης, για το έτος 2016, μετά την αριθμ. 

22736/11.7.2016 απόφαση της 4ης ΥΠΕ Μακε-

δονίας - Θράκης».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Α φού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 που 

καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014.

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

3. Την αριθμ. 3369/28-01-2016 απόφαση της 4ης Υ. 
ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την οποία η εγκε-
κριμένη πίστωση προσθέτων αμοιβών για το έτος 2016 
ανέρχεται για το επιστημονικό προσωπικό στα 66.593,70 € 
και για υπερωρίες/νυκτερινά, εξαιρέσιμων του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου στο ποσό των 696.300,02 € και οι οποίες 
έχουν προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό του Νοσο-
κομείου για το έτος 2016.

4. Την ορθή επανάληψη της αριθμ. 3369/28-01-2016 
απόφασης της 4ης Υ. ΠΕ. Μακεδονίας - Θράκης, (τελευ-
ταία τροποποίηση 21-04-2016) σύμφωνα με την οποία 
η εγκεκριμένη πίστωση προσθέτων αμοιβών για το έτος 
2016 ανέρχεται για το επιστημονικό προσωπικό στα 
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100.000,00 € και για υπερωρίες/ νυκτερινά, εξαιρέσιμων 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ποσό των 696.300,02 €, 
καθώς και η κατανομή ωρών που ανέρχεται για το Π.Γ.Ν.Ε 
(Τομέας Αλεξ/πολης) σε 380.702 ώρες.

5. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Νοση-
λευτικής, Τεχνικής, Ιατρικής και Διοικητικής Υπηρεσίας 
του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, λόγω της επί εικοσιτετραώρου 
λειτουργίας του, και της μη επαρκούς κάλυψης των τμη-
μάτων με το αναγκαίο προσωπικό.

6. Σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες των άνω Υπη-
ρεσιών απαιτείται η έγκριση καθιέρωσης:

α ) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αργι-
ών, των υπαλλήλων του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης, μονίμων και 
με σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου,

β) νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυ-
κτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης, μονίμων και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και

γ) Εφημερίες επιστημονικού κα ΔΕΠ λοιπού προσω-
πικού για το α΄ και β΄ εξάμηνο του έτους 2016. Υπό την 
αίρεση σύστασης συνεργείου, υπερωριακής απασχόλη-
σης με τον αριθμό των υπαλλήλων, μισθολογικό κλιμάκιο 
(Μ.Κ) και τον αριθμό ωρών για κάθε μήνα ξεχωριστά του 
έτους 2016.

7. Την αριθμ. Θ32/Δ.Σ 13/26.4.2016 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία τροπο-
ποιείται η αριθμ. 05Ο/Δ.Σ.30 /10-02-2016 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Έβρου, που αφορά 
την έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, και αποζη-
μίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου (κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες), του Μόνιμου και Ι.Δ. Προσω-
πικού του Π.Γ.Ν. Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. 
Αλεξ/πολης, για το έτος 2016, σύμφωνα με την Ορθή 
Επανάληψη της αριθμ. 3369/28-01-2016 απόφασης της 
4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, « Κατανομή του Π.Γ.Ν. 
Αλεξ/πολης των ποσών και ωρών που έχουν εγκριθεί 
από 1.1.2016 έως 31.12.2016)»

8. Την αριθμ. 22736/11.7.2016 απόφαση της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας Θράκης.

9. Την εισήγηση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Έβρου:
Την τροποποίηση της αριθμ. 727/9.2.2016 απόφασης 

περί καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, και αποζημίω-
ση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, του Μόνιμου και Ι.Δ Προσωπικού 
του Π.Γ.Ν.Εβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πο-
λης, για το έτος 2016, μετά την αριθμ. 22736/11.7.2016 
απόφαση της 4ης Υ11Ε Μακεδονίας- Θράκης, ως κα-
τωτέρω:

α) 100.000,00 € για τις εφημερίες του επιστημονικού 
προσωπικού και β) 696.300,02 € για τις πρόσθετες αμοι-
βές του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρικού. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Πίνακας προϋπολογισμού των πρόσθετων αμοιβών 
προσωπικού

του α΄και β΄εξαμήνου του έτους 2016 που περιλαμ-
βάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών, 
καθώς και την αντίστοιχη συνολική δαπάνη ύψους 
796.300,02 €, στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 
0261 και 0263.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

14 7.851 50.000,00 €

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

598 182.500 348.150,01 €

ΣΥΝΟΛΟ 612 190.351 398.150,01
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

14 7.851 50.000,00 €

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

598 182.500 348.150,01 €

ΣΥΝΟΛΟ 612 190.351 398.150,01
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη 20 Ιουλίου 2016.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
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*02027510109160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των 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 συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

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
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