E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.04.26 11:07:38
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13227

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος σκάφους
ως μέσο μεταφοράς παράνομων μεταναστών,
στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για
κάλυψη αναγκών του.

2

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
αριθμ. 203868/Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3417/τ. Β΄/
19-12-2014) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών με τίτλο: «Διοίκηση και Οικονομία», με
αλλαγή του τίτλου του σε «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Master in Economics)».
Αναμόρφωση Προγράμματος.

3

Κατανομή ωρών νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και εφημεριών λοιπού
επιστημονικού προσωπικού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας
Λέρου για το έτος 2017.

4

Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων
του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2017.

5

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

Αρ. Φύλλου 1406

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2121.8-3/28179/17

(1)

Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος σκάφους ως μέσο μεταφοράς παράνομων μεταναστών, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη αναγκών του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13
του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72).
β) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170), όπως ισχύει.
δ)Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου...» (Α΄ 114).
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Την από 2121.8-3/28177/2017/18-04-2017 πρόταση
του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 12-06-2016 έκθεση κατάσχεσης πλωτού
σύμφωνα με τη διενέργεια προανάκρισης για παράβαση
των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»(Α΄ 80).
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6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσής του φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει κα- προϋπολογισμού.
ταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδι7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του
ου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
απόδοση του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής
εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του του, αποφασίζουμε:
ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Πε1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική
ριστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
Ακτοφυλακή
του σκάφους που περιγράφεται στο Πατου Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαράρτημα,
το
οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
ταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του
παρούσας.
ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρηΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
σιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοάλλες διατάξεις.» (Α΄ 72).
5. Το αριθμ. 1407/20-10-2016 έγγραφο Εισαγγελίας φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα
Πρωτοδικών Σάμου.
με τις κείμενες διατάξεις.
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους
Είδος

Ταχύπλοο πολυεστερικό
με υδροπρόωση

Αριθμός Κινητήρων

Εργοστάσιο Κατασκευής
κινητήρων
Εργοστ. Κατασκευής - μοντέλο SEA DOO-SPEEDSTER 200
Τόπος Φύλαξης
Αριθμός Πλαισίου σκάφους
Αδιευκρίνιστος
Κατάσταση μέσου
Όνομα σκάφους

«OTTO»

Χρώμα

Λευκό-κόκκινο

Λοιπός Εξοπλισμός

Ολικό μήκος

6,02 μέτρα

Μέγιστο πλάτος

2
ROTAX
Λ/Χ Σάμου
Καλή
Ο φερόμενος επί του σκάφους εξοπλισμός, κατά το
χρόνο της κατάσχεσής του
2,44 μέτρα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 21353 π.έ.
(2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
αριθμ. 203868/Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3417/τ. Β΄/
19-12-2014)που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών με τίτλο: «Διοίκηση και Οικονομία», με
αλλαγή του τίτλου του σε «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Master in Economics)».
Αναμόρφωση Προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-

ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 34 του
ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄ 223/7-10-2014).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 29090/Β7/
19-4-2006 (ΦΕΚ 573/τ. Β΄/8-5-2006) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 738/τ. Β΄/20-6-2006),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιές της αριθμ. 42639/
Β7/25-6-2008 (ΦΕΚ 1300/τ. Β΄/4-7-2008), 58219/Β7/
13-7-2009 (ΦΕΚ 1472/τ. Β΄/21-7-2009) και αντικαταστάθηκε με την υπουργική απόφαση αριθμ. 203868/Ζ1/
15-12-2014 (ΦΕΚ 3417/τ. Β΄/19-12-2014).
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5. Την αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Έγκριση της αριθμ.
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αριθμ. 33/12-5-2016).
7. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αριθμ. 192/10-4-2017).
8. Το έγγραφο αριθμ. 1647/23-6-2014 της ΑΔΙΠ σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
9. Την αριθμ. 1900/5-4-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση αριθμ. 203868/
Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3417/τ. Β΄/19-12-2014), που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκη ως προς τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 11 και 12
με αλλαγή του τίτλου από «Διοίκηση και Οικονομία» σε
«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Master in
Economics)», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ τροποποιεί τον
τίτλο και το πρόγραμμα μαθημάτων του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Οικονομία» το οποίο ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση
αριθμ. 29090/Β7/19-4-2006 (ΦΕΚ 573/τ. Β΄/8-5-2006), η
οποία αντικαταστάθηκε με την όμοια αριθμ. 203868/
Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3417/τ. Β΄/19-12-2014), έτσι ώστε να
συνεχίσει τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 20172018 με νέο τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Master in Economics)», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(Α΄ 148) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών στα Οικονομικά - Master in Economics», είναι
η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
Οικονομική Θεωρία και τα εργαλεία της.
Το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά - Master in Economics», έχει ως στόχο να προσφέρει
στους/στις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του εναλ-
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λακτικές προοπτικές σταδιοδρομίας. Στόχοι του νέου
μεταπτυχιακού είναι:
• Η προαγωγή της έρευνας σε γνωστικά πεδία της
Οικονομικής Επιστήμης καθώς και η συμμετοχή των
φοιτητών/τριων του σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή
προγράμματα για τη διεύρυνση των οριζόντων τους.
• Η προετοιμασία των αποφοίτων του για να προχωρήσουν σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
• Η ενίσχυση των ικανοτήτων και γνώσεων των αποφοίτων ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα στην αγορά
εργασίας.
• Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων της
Ευρώπης και τη σύνδεση του με τα διεθνή δίκτυα αντίστοιχων προγραμμάτων.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες αυτών που επιζητούν:
• Γνώσεις οικονομικών στις ειδικεύσεις που προσφέρονται με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών τους στην
αγορά εργασίας.
• Τη συνέχιση των σπουδών τους.
• Την προαγωγή της έρευνας σε γνωστικά πεδία της
Οικονομικής Επιστήμης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά - Master in Economics», του ΠΜΣ του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
στις ακόλουθες πέντε (5) κατευθύνσεις/ειδικεύσεις:
1. Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική.
2. Ποσοτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.
3. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
4. Εφαρμοσμένα Οικονομικά.
5. Πολιτική Οικονομία.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συναφή
(εις) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτές που παρέχουν στους/
στις φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και
(ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των ECTS για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 90, 30 ECTS ανά εξάμηνο (3 εξάμηνα x 30).
Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση
στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας με αντικείμενο από την επιλεγόμενη κατεύθυνση.
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Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για
την αξιολόγηση του φοιτητή.
Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια καθορίζονται από
το οικείο Πρόγραμμα Μαθημάτων. Η δομή και τα μαθήματα του νέου ΠΜΣ είναι:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά (Master in Economics)
ΕΞΑΜΗΝΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ εξάμηνο (5 μαθήματα στο σύνολο)
ΠΕΝΤΕ (5) μαθήματα υποχρεωτικά: 1. Προχωρημένη Μακροοικονομική
2. Προχωρημένη Μικροοικονομική
3. Προχωρημένη Οικονομετρία
4. Ποσοτικές Μέθοδοι
5. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας

Πιστωτικές Μονάδες
ανά μάθημα (ECTS): 6

Σύνολο ECTS: 30

Σύνολο ECTS το Α΄ εξάμηνο

30

ΕΞΑΜΗΝΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ εξάμηνο (5 μαθήματα στο σύνολο)

Πιστωτικές Μονάδες
ανά μάθημα (ECTS): 6

ΔΥΟ (2) μαθήματα υποχρεωτικά:

6. Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
7. Οικονομική Πληροφορική

Σύνολο ECTS: 12

Τουλάχιστον ΔΥΟ (2) μαθήματα επιλογής διαμορφώνοντας ειδίκευση σε:
(α) Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική
1. Νομισματική
2. Δημόσια Οικονομική
3. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
(β) Ποσοτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις
1. Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
2. Αξιολόγηση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
3. Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
(γ) Τουρισμό και Περιφερειακή Ανάπτυξη
1. Θέματα Τουριστικής Οικονομικής
2. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
3. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
4. Μέθοδοι Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάλυσης
5. Οικονομική Ανάλυση Επιπτώσεων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(δ) Εφαρμοσμένα Οικονομικά
1. Βιομηχανική Οικονομική
2. Οικονομική των φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος
3. Οικονομική της Υγείας
4. Οικονομική της Εργασίας
5. Οικονομική της Καινοτομίας
6. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη
(ε) Πολιτική Οικονομία
1. Προχωρημένη Πολιτική Οικονομία
2. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
3. Ιστορία Πολιτικών και Οικονομικών Θεωριών
4. Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
5. Οικονομία και Φιλοσοφία

Σύνολο ECTS: 12

Το πολύ ΕΝΑ (1) μάθημα εκτός ειδίκευσης από τα προσφερόμενα των άλλων ειδικεύσεων

Σύνολο ECTS: 6

Σύνολο ECTS το Β΄ εξάμηνο

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master's Thessis (Γ΄ εξάμηνο)
Σύνολο ECTS ΠΜΣ

Σύνολο ECTS: 30
90
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Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 (3 εξάμηνα x 30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράμματος.
Μέρος του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική ή/και σε ξένη γλώσσα
(αγγλική).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
Δημόσια Χρηματοδότηση (τακτικός προϋπολογισμός
του ΑΠΘ), χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές,
δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 12.000,00€ και κατανέμεται ως εξής:
Συνολικό Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας του ΠΜΣ
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

Κόστος σε €

Αποζημιώσεις Προσκεκλημένων
Καθηγητών

2.500

Υποστήριξη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Έργου (συμμετοχή σε
2
συνέδρια, εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.λπ.)

2.000

1

3

Μετακινήσεις διδασκόντων/ουσών
και φοιτητών/τριών

2.500

Υποδομή (αγορά βιβλίων, αγορά λογισμικού, προμήθεια και συντήρηση
4
εξοπλισμού, αναβάθμιση αιθουσών
και εργαστηρίων κ.λπ.)

2.000

5 Αναλώσιμα - Λοιπά έξοδα

3.000

ΣΥΝΟΛΟ

12.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης αριθμ.
203868/Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3417/τ. Β΄/19-12-2014).
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2017
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΤΑΚΑ
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Αριθμ. απόφ. 74/06-4-2017
(3)
Κατανομή ωρών νυκτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και εφημεριών λοιπού επιστημονικού προσωπικού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου για το έτος 2017.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4-5-2005).
2. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015)
άρθρο 20 παρ. Α΄.
3. Το ν. 4384/26-4-2016 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄), άρθρο 52.
4. Το ν. 4342/2015 άρθρο 60 ως ισχύει.
5. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.95896/23-12-2016 υπουργική
απόφαση περί κατανομής ποσού αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών,
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομειακών, Ακτινοφυσικών, και Κτηνιάτρων των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
6. Την αριθμ. 1948/16-01-2017 απόφαση Διοικητή
2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, περί κατανομής ποσού
1.752.962,60 € για αποζημίωση ενεργών εφημεριών της
περιφέρειας για το έτος 2017.
7. Την αριθμ. Α2β/ΓΠ.οικ.92202/23-12-2016 υπουργική
απόφαση περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια.
8. Την αριθμ. 1952/16-01-2017 απόφαση Διοικητή της
2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ σχετικά με την κατανομή
ποσού 10.179.037,79 € για το νοσοκομείο, για αμοιβή
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νοσοκομείων αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, έτους 2017.
9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για υπερωριακή απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη και πς εξωτερικές κοινοτικές
ψυχιατρικές δομές) είναι απαραίτητη η απασχόληση του
προσωπικού και κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες και αργίες, λόγω έλλειψης προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων
υπαλλήλων.
10. Την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού και πέραν
του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να διεκπεραιωθούν καθημερινά ανάγκες του Νοσοκομείου.
11. Την αριθμ. 1948/16-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ8Π469Η2Ξ60Η) απόφαση της 2ης Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
12. Το ν. 4354/2015.
13. Την αριθμ. 3448/05-4-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Α) Την έγκριση κατανομής του Νοσοκομείου για το
2017, για Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων,
Φυσικών Νοσοκομειακών, Ακτινοφυσικών, και Κτηνιάτρων, ήτοι συνολικά αριθμός υπαλλήλων (επιστημονικού
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προσωπικού) 6 άτομα και 515 εφημερίες καθημερινής
υπερωριακής απασχόλησης και αργίας αυτών συνολικού
κόστους 32.421,00 €,
ήτοι για το α΄ εξάμηνο 2017 257,5 εφημερίες με κόστος
16.210,50 € για το β΄ εξάμηνο 2017 257,5 εφημερίες με
κόστος 16.210,50 € (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561,
ΚΑΕ 0562, ΚΑΕ 0563, ΚΑΕ 0564, ΚΑΕ 0565, ΚΑΕ 0566, ΚΑΕ
0567 και ΚΑΕ 0568).
Β) Την έγκριση σύμφωνα με την αριθμ. 1952/16.01.2017
(ΑΔΑ: ΩΓΑΩ469Η2Ξ-944) απόφαση της 2ης Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, της υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αργιών των υπαλλήλων του Νοσοκομείου,
μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για το
έτος 2017, ήτοι συνολικά αριθμός υπαλλήλων (Διοικητικού, Νοσηλευτικού, Τεχνικού, Παραϊατρικού, Βοηθητικού
και Λοιπού προσωπικού) 414 άτομα και 210.777 ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης και αργίας αυτών
συνολικού κόστους 631.960,41 €, ήτοι για το α΄ εξάμηνο
2017 105.388,5 ώρες με κόστος 315.980,205 € για το β΄
εξάμηνο 2017 105.388,5 ώρες με κόστος 315.980,205 €,
(ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΕ των
εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561, ΚΑΕ 0562, ΚΑΕ 0563,
ΚΑΕ 0564, ΚΑΕ 0565, ΚΑΕ 0566, ΚΑΕ 0567 και ΚΑΕ 0568).
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες ανά υπάλληλο.
Γ) Την έγκριση της καταβολής αποζημίωσης αναλυτικά
για το έτος 2017 ως εξής: (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών
ΚΑΕ 0561, ΚΑΕ 0562, ΚΑΕ 0563, ΚΑΕ 0564, ΚΑΕ 0565, ΚΑΕ
0566, ΚΑΕ 0567 και ΚΑΕ 0568), σύμφωνα με την αριθμ. 06/
07-02-2017 ΑΔΑ Ω83846904Ρ-7ΞΒ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικό Θεραπευτηρίου Γενικού
Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Διοικήτρια
ΕΛΕΝΗ ΛΗΔΑ ΣΑΡΙΚΑ
Ι

Αριθμ. απόφ. 72/06-4-2017
(4)
Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων
του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2017.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4-5-2005)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές διατάξεις».
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2. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123909/31.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3499/Β΄/31.12.2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄/16.12.2015) αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», 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 Συμβούλιο ή το όργανο
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.........
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω
αποφάσεις δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους........».
4. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 92202/23.12.2015 κοινή απόφαση «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική
Περιφέρεια» του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017».
5. Την αριθμ. 1952/16.01.2017 (ΑΔΑ ΩΓΑΩ469Η2Ξ-944)
απόφαση της 2ης Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «Κατανομή ανά Νοσοκομείο για το έτος 2017, υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», σύμφωνα με την οποία στο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό
Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου κατανεμήθηκε το
ποσό των 631.960,41 €.
6. Την ανάγκη 24ωρης κάλυψης του Νοσοκομείου με
νοσηλευτικό, τεχνικό και παραϊατρικό προσωπικό, με
ανάγκη ενίσχυσης πρωτίστως με νοσηλευτικό προσωπικό κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου.
7. Τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού με επακόλουθη την
ανάγκη διεκπεραίωσης εργασιών από τους εναπομείναντες υπαλλήλους των τμημάτων του Νοσοκομείου με
υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες,
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταπόκριση τους στις καθημερινές υποχρεώσεις εργασίας τους, αλλά και στα ερωτήματα
που τίθενται από τις υπερκείμενες αρχές.
8. Την ανάγκη πραγματοποίησης κυκλικού ωραρίου
εργασίας των Διοικητικών υπαλλήλων του Νοσοκομείου
στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών κατά τις γενικές εφημερίες
του Νοσοκομείου.
9. Την ανάγκη κάλυψης με υπερωριακή απασχόληση
κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου και
κατά τις απογευματινές ώρες, με υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που προσέρχονται στην εφημερία και τη διευκόλυνση του οικογενειακού περιβάλλοντός τους.
10. Την αριθμ. 1952/16.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΑΩ469Η2Ξ-944)
απόφαση της 2ης Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
11. Το ν. 4354/2015.
12. Την αριθμ. 3449/5-4-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
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Για την καταβολή αποζημίωσης αναλυτικά για το έτος
2017, την έγκριση κατανομής για υπερωριακή απασχόληση, καθώς και νυχτερινής εργασίμων ημερών και
ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Κ.Θ. - Γ.Ν. - Κ.Υ.
Λέρου, μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου, (Διοικητικού,
Νοσηλευτικού, Τεχνικού, Παραϊατρικού, Βοηθητικού και
Λοιπού προσωπικού) 414 άτομα και 210.777 ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης και αργίας αυτών
συνολικού κόστους 631.960,41 €, ήτοι για το α΄ εξάμηνο
2017 105.388,5 ώρες με κόστος 315.980,205 € για το β΄
εξάμηνο 2017 105.388,5 ώρες με κόστος 315.980,205 €,
(ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΕ
των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561, ΚΑΕ 0562, ΚΑΕ
563, ΚΑΕ 0564, ΚΑΕ 0565, ΚΑΕ 0566, ΚΑΕ 0567 και ΚΑΕ
0568) και σύμφωνα με την αριθμ. 06/07-02-2017 ΑΔΑ
Ω83846904Ρ-7ΞΒ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικό Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου
Κέντρου Υγείας Λέρου, (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών
ΚΑΕ 0561, ΚΑΕ 0562, ΚΑΕ 0563, ΚΑΕ 564, ΚΑΕ 0565, ΚΑΕ
0566, ΚΑΕ 0567 και ΚΑΕ 0568).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Διοικήτρια
ΕΛΕΝΗ ΛΗΔΑ ΣΑΡΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 66/7-4-2017
(5)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον οργανισμό του Γ.Ν. Πέλλας (ΦΕΚ 3510/τ. Β΄/
31-12-2012), όπου συνενώνεται ο Οργανισμός του Γ.Ν.
Έδεσσας (ΦΕΚ 3482/τ. Β΄/31-12-2012) και του Γ.Ν. Γιαννιτσών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 8 και 9, του
ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», περί αρμοδιοτήτων
του Διοικητή και Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ, 11, 12, 13 και 14
του ν. 3984/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 22 του ν. 4025/2011.
5. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 84627 υπουργική απόφαση
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους » ΦΕΚ 1681/
τ. Β΄/28-7-2011.
6. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 94721 υπουργική απόφαση
Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ. 84627 απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους» ΦΕΚ 1874/
τ. Β΄/25-8-2011.
7. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-2012)
Περί ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
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8. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 15978 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 109/9-3-2017 τ.
ΥΟΔΔ, δυνάμει της οποίας διορίστηκε σε θέση Διοικητή
Γ.Ν. Πέλλας ο Σμίας Χρήστος.
9. Την αριθμ. Α2β/ΓΠ.οικ.60151/4.8.2016 απόφαση του
Υπουργού Υγείας ΑΔΑ:6ΨΓ6465ΦΥΟ-ΨΛΚ), που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 447/25-08-2016 τ. ΥΟΔΔ, δυνάμει της
οποίας διορίστηκε σε θέση Αναπληρωτή Διοικητή Γ.Ν.
Πέλλας με αρμοδιότητα στο Γ.Ν. Γιαννιτσών, ο Βουδρισλής Αλέξανδρος του Αντίπατρου, μεταβιβάζει:
Στον Αναπληρωτή Διοικητή Βουδρισλή Αλέξανδρο,
την άσκηση επιπλέον των κάτωθι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, από λήψεως της παρούσης:
1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών της
Μονάδας Γιαννιτσών.
2. Εκπονεί και ενημερώνει σε μηνιαία βάση το χάρτη
υγείας της Μονάδας Γιαννιτσών αρμοδιότητας του και
τον υποβάλλει στο Διοικητή Ενιαίου Νοσοκομείου.
3. Υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητή του Ενιαίου
Νοσοκομείου Πέλλας την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και την παράταση παραμονής ειδικευόμενων ιατρών.
4. Υποβάλλει στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Πέλλας πρόταση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
5. Εκπονεί για τη Μονάδα Γιαννιτσών το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και
έκτακτων αναγκών και το υποβάλλει στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
6. Εισηγείται στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Πέλλας τον επί μέρους προϋπολογισμό της Μονάδας
Γιαννιτσών, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του,
όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.
7. Εισηγείται στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Πέλλας το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της Μονάδας
Γιαννιτσών, φορέα αρμοδιότητας του, καθώς και τις τροποποιήσεις του.
8. Εισηγείται στο Διοικητή του Ενιαίου Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, την σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών,
προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός
τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισμού, που αφορούν τη μονάδα Γιαννιτσών.
9. Συνυπογράφει με το Διοικητή του Ενιαίου Γενικού
Νοσοκομείου Πέλλας Χρηματικά εντάλματα και χρηματικούς τίτλους εξόφλησης ενταλμάτων (επιταγές κ.λπ.)
που αφορούν τη Μονάδα Γιαννιτσών, καθώς επίσης και
τα επίσημα τηρούμενα Βιβλία της ιδίας Μονάδας.
10. Είναι αρμόδιος για θέματα λειτουργίας πληροφορικής και μηχανοργάνωσης της Μονάδας Γιαννιτσών,
σε συνεργασία με το Διοικητή του Ενιαίου Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας.
11. Παρακολουθεί τα θέματα έρευνας και εκπαίδευσης
του προσωπικού της Μονάδας Γιαννιτσών.
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12. Μεριμνά για την πιστοποίηση της ποιότητας των
υπηρεσιών Μονάδας Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον
Διοικητή του Ενιαίου Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας.
13. Είναι υπεύθυνος για την επίλυση θεμάτων, την
εφαρμογή και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών
που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη Μονάδα αρμοδιότητάς του.
14. Μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εφημερίων του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού
της μονάδας αρμοδιότητας του και το υποβάλλει προς
έγκριση στο Ενιαίο ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας.
15. Εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα
εφημερίων του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών,
νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού,
μετά από εισήγηση των Διευθυντών των αντίστοιχων
Υπηρεσιών της μονάδα αρμοδιότητάς του.
16. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του, την
οποία υποβάλει στον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Πέλλας.
17. Εισηγείται για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων, από εξωτερικούς
φορείς ερευνητικών προγραμμάτων στο Διοικητή της
Υγειονομικής Περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
18. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα εκπαιδευτικά και μη χρηματοδοτούμενα από εξωτερικούς φορείς ερευνητικά
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προγράμματα, έπειτα από εισήγηση του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, αποφασίζει για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
19. Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναμονής για
υπηρεσίες του φορέα ευθύνης του και λαμβάνει μέτρα
πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
20. Αποφασίζει για την κατανομή των χειρουργικών
τραπεζιών μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας της μονάδας αρμοδιότητάς του.
21. Χορηγεί ή εισηγείται στο Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας πάσης φύσεως εκπαιδευτικές άδειες του
ιατρικού και λοιπού προσωπικού της μονάδας αρμοδιότητας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
22. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο
Διοικητής του Νοσοκομείου.
- Με την παραπάνω απόφαση μεταβίβασης δεν προκαλείται δαπάνη που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
του Νοσοκομείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 7 Απριλίου 2017
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ
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