
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5556/25-07-2018/8 
απόφασης της Συγκλήτου (16η/05-07-2018) περί 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με  τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών» του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-
λής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ 3775).

2 Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

3 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 
από τις διαθέσιμες του Πανεπιστήμιο Κρήτης στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1106/19521/7-7-2017 
απόφασης περί έγκρισης του Κοινού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Paris (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο 
Pavia (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο Angers (Γαλ-
λία), με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την χορήγηση 
φαρμάκων» (Nanomedicines for Drug Delivery  - 
NANOMED) (Β΄ 2571).

5 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
πλέον τριάντα (30) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραι-
ώς και Αιγαίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 3651 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5556/25-07-2018/8 

απόφασης της Συγκλήτου (16η/05-07-2018) περί 

Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών» του Τμήματος Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών (Β΄ 3775). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 10η/24-06-2020)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 
43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ.: α) 163204/
Ζ1/29-09-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

7. Την υπ’ αρ. 5556/25-07-2018/8 απόφαση της Συ-
γκλήτου (16η/05-07-2018) περί Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών» του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Β΄ 3775).

8. Το απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 11η/
27-05-2020), που αφορά στην τροποποίηση του Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών» 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο  90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

α. Την έγκριση της διαγραφής της περ. ζ) της παρ. 3 
του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 5556/25-07-2018/8 απόφασης 
Συγκλήτου (16η/05-07-2018) περί Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών» του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Β΄ 3775).

β. Την αναρίθμηση των παρ. η) και θ) του ιδίου άρθρου 
σε ζ) και η), αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  

     Αριθμ.  6686 (2)
Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπι-

στημίου Κρήτης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 434η/18-06-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 87/1973 περί ιδρύσεως Πα-

νεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην (Α΄  159), το 
π.δ. 296/1973 περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας 
του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου (Α΄ 239), καθώς 
και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας 
ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 545/1977 «Περί 
ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυ-
μίαν Πολυτεχνείον Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων» 
(Α΄ 46).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 463/1970 «Περί 
οργανώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 57).

4. Τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 10 του άρθρου 4 
του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το 
Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβά-
σεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

5. Τις διατάξεις της παρ.  22 του άρθρου  80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195), όπως αντικαταστά-
θηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Τις διατάξεις της περ. κα) της παρ. 2 του άρθρου 8 και 
της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

7. Τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 67 
του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 70).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45).

9. Την υπ’ αρ. 138325/Β1/29-12-2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα: «Ανασύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Πα-
νεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών» (Β΄ 38/2007).

10. Την υπ’ αρ. 42181α/Β1/30-04-2009 κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
της Ακαδημίας Αθηνών και των Πανεπιστημίων» (B΄ 955).

11. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20-9-2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρή-
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της από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματι-
σμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Καθηγητή, Παναγιώτη 
Τσακαλίδη (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10796/2-9-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΙΠΜ469Β7Γ-ΕΙΓ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

13. Το γεγονός ότι η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης λήγει στις 10-7-2020.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, το οποίο αποτελείται από έξι (6) τα-
κτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με την εξής 
σύνθεση:

1. α-β) Δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) των βαθμίδων διαζευκτικά του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή ή μόνιμου 
Επίκουρου Καθηγητή, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό 
αντικείμενο σε πεδίο της τεχνολογίας ή των θετικών επι-
στήμων, που προτείνονται, μαζί με τα αναπληρωματικά 
τους, από τη Σύγκλητο. Ένας εξ αυτών προτείνεται ως 
Πρόεδρος.

γ-δ) Δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) των βαθμίδων διαζευκτικά του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή ή μόνιμου 
Επίκουρου Καθηγητή, ανεξαρτήτως ειδικεύσεως του 
Πανεπιστημίου Κρήτης που προτείνονται, μαζί με τα 
αναπληρωματικά τους, από τη Σύγκλητο.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του παραρτήματος Κρήτης του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που ορίζεται, 
μαζί με τον αναπληρωματικό του, από το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος.

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώ-
σεων που προτείνεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, 
από τις εργοληπτικές οργανώσεις.

2. Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου, παρί-
στανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και ο Προϊστάμενος της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους. Ο γραμμα-
τέας του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση 
της Συγκλήτου για τη συγκρότησή του. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας κατά τη λήψη των αποφάσεων, υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατά-
ξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

3. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης 
είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφά-
σεων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή 
ζητείται από την Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 42181α/Β1/30-4-2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 955).

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας και για τη συμμετοχή τους σε 
αυτό, τα μέλη του δεν δικαιούνται αμοιβής.

5. Η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 6685 (3)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 

από τις διαθέσιμες του Πανεπιστήμιο Κρήτης στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 434η/18-06-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 περί καθορισμού 

του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πα-
νεπιστημίου (Α΄ 239), του ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
«περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρή-
την» (Α΄ 159) και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού 
εις άπαντα τα ΑΕΙ, του ν. 259/1976 (Α΄ 25) περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις 
του π.δ. 103/1983 «Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης…» (Α΄ 48), καθώς και της λοιπής νο-
μοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 146408/Ζ1/20-9-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμμα-
τισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Καθηγητή, Παναγιώτη 
Τσακαλίδη (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10796/2-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-
ΕΙΓ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5977/15-06-2020 έγγραφο της Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού, 
Μαρίας Μουζουράκη.

5. Τις παρ. 4 και 9α του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83).

6. Την απόφαση της υπ’ αρ. 506/15-7-2019 συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
σχετικά με το παρόν θέμα.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 
από τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, προκειμένου προχωρήσει η διαδικασία μετάτα-
ξης της Μαρίας Σταυρακάκη στο Τμήμα αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 30 Ιουνίου 2020

O Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. απόφ. 83/740/20366 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1106/19521/7-7-2017 

απόφασης περί έγκρισης του Κοινού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος 

Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Paris (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο 

Pavia (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο Angers (Γαλ-

λία), με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την χορήγηση 

φαρμάκων» (Nanomedicines for Drug Delivery - 

NANOMED) (Β΄ 2571). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ.  11α του άρθρου  80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 
(Α΄ 223).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. 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 (Α΄ 98).

5. Την υπ’ αρ. 2016-ΕΑC/Α04/2015 πρόσκληση για υπο-
βολή προτάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος 
Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD).

6. Την υπ’ αρ. 41931/Z1/2018 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 972), όπως ισχύει.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 458/22-5-2020).

8. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Paris (Γαλ-
λία), του Πανεπιστημίου Pavia (Ιταλία) και του Πανεπι-
στημίου Angers (Γαλλία), περί ιδρύσεως και λειτουργίας 

του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την χορήγηση φαρμάκων» 
(«Nanomedicines for Drug Delivery» - NANOMED).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 168/22-6-2020).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1106/19521/7-7-2017 
απόφασης περί έγκρισης του Κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Erasmus Mundus του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris (Γαλλία), το Πα-
νεπιστήμιο Pavia (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο Angers 
(Γαλλία), με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την χορήγηση φαρ-
μάκων» (Nanomedicines for Drug Delivery - NANOMED) 
(Β΄  2571), από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, κατά 
το μέρος που αφορά στα άρθρα  1, 3, 4, 6, 8 και 10, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
Το όνομα του Πανεπιστημίου των Παρισίων Paris 

Descartes, τροποποιείται σε Πανεπιστήμιο των Παρισί-
ων (Paris).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει στους αποφοίτους Κοινό Δί-

πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Joint Diploma) του 
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris, το Πανεπιστή-
μιο Angers, και το Πανεπιστήμιο Pavia με τίτλο: Masters 
Degree «Nanomedicines for Drug Delivery».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
Στο κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημά-

των Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Χημικών Μη-
χανικών και άλλων συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που είναι 
αναγνωρισμένα από το Πανεπιστήμιο Paris, όπου θα γί-
νεται η αρχική υποβολή των φακέλων υποψηφιοτήτων, 
και η αρχική εκτίμηση της επιλεξιμότητας των υποψη-
φίων. Η επιλογή των φοιτητών, από τον κατάλογο των 
επιλέξιμων υποψήφιων, θα γίνεται από ειδική επιτροπή 
επιλογής (Επιτροπή παιδαγωγικών ζητημάτων) που πε-
ριλαμβάνει δύο μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε ένα από τα συ-
νεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
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με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Για την εφαρμογή του παρόντος, τα Α.Ε.Ι. σε συνεννόηση με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώ-
νουν τους υποψήφιους σπουδαστές, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα έγγραφα που απαιτείται 
να προσκομίσουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστεί το ταχύτερο δυνατόν 
ο τίτλος σπουδών τους.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Το όνομα του Πανεπιστημίου των Παρισίων Paris Descartes, τροποποιείται σε Πανεπιστήμιο των Παρισίων (Paris) 

και στο πρόγραμμα σπουδών ο πίνακας του Α΄ εξαμήνου αντικαθίσταται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Οι μισοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris και οι μισοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών)

Μαθήματα Τύπος Εκπαίδευσης ECTS

Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες Διαλέξεις 3

Προ-μορφοποίηση και Σχεδιασμός Φαρμακοτεχνικών Μορφών Διαλέξεις 3

Συμβατικές Φαρμακοτεχνικές Μορφές Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις* 6

Ειδικά Θέματα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις* 6

Πρακτική Εφαρμογή Φαρμακοτεχνικών Μορφών Εργασία (project) 6

Προηγμένες Φαρμακοτεχνικές Μορφές Διαλέξεις 6

*εντατικές Εργαστηριακές Ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν για όλους τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris, 
τις 2 τελευταίες εβδομάδες του εξαμήνου.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
Στο κοινό Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστήμιου Πατρών και άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και διδάσκοντες 
των υπόλοιπων τριών (3) συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Επίσης, θα διδάξουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
Το κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 1106/19521/7-7-2017 απόφαση (Β΄ 2571).

Μεταβατικές διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εγγραφεί από το 2017-2018 έως το 2019-2020, ισχύουν οι διατάξεις 

της προηγούμενης απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Ιουνίου 2020 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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     Αριθμ. ΔΑΑΔ 34614 (5)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-

σης πλέον τριάντα (30) υπαλλήλων της Κ.Υ. της 

2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 

Αιγαίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
ν. 3527/2007 «Κύρωση των συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25).

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 115).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4675/2020 περί 
«Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειο-
νομικών Περιφερειών» (Γ΄ 54).

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ 33837/9-6-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ε-
Μ469Η2Ξ-Θ1Ν) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία αφορά 
στη «Σύσταση, λειτουργία και στελέχωση της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας στην Διοίκηση της 2ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ 68019/2-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΒ6Ο469Η2Ξ-ΡΞΠ) απόφαση του Διοικητή της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4780/2019 και αφορά στην 
έγκριση καθιέρωσης απασχόλησης εκατό τριάντα (130) 
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Διοίκησης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, για το 
έτος 2020.

8. Την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
και καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 
για κάλυψη επιτακτικών αναγκών και λήψη έκτακτων 
μέτρων, για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας.

9. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, λόγω των αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-
θεί δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), 
η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 2ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (ΚΑΕ 0261), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αμοιβή πλέον τριάντα (30) υπαλλήλων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου και έως τρεις χιλιάδες εξακόσιες 
(3.600) ώρες, συνολικά, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 
εκατό είκοσι (120) ώρες κατά το Β΄ εξάμηνο ανά υπάλ-
ληλο, και μέχρι 31-12-2020.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
απολύτως αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που θα παρουσια-
σθούν και συγκεκριμένα:

1. Μισθολογική κατάταξη ιατρικού προσωπικού 
(ιατρών Ε.Σ.Υ., επικουρικών ιατρών, έμμισθων ειδικευ-
όμενων ιατρών και μόνιμων αγροτικών ιατρών και ια-
τρών υπηρεσίας υπαίθρου), σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 136, 137, 138, 139 και 140 του ν. 4472/2017.

2. Υπηρεσιακές μεταβολές (μετατάξεις, μεταθέσεις, 
αποσπάσεις και μετακινήσεις ιατρικού και λοιπού προ-
σωπικού των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 2ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και των απο-
κεντρωμένων μονάδων της.

3. Ορισμός εισηγητών για κρίσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., συ-
γκροτήσεις Συμβουλίων κρίσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε πε-
ριπτώσεις αναπομπής πρακτικών και συγκροτήσεις 
Συμβουλίων Κρίσης.

4. Ορισμός Διευθυντών Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκο-
μείων αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου, Υπευθύνων για το Συντονισμό της 
Επιστημονικής Λειτουργίας και Διοικουσών Επιτροπών 
των Κέντρων Υγείας αποκεντρωμένων μονάδων της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

5. Ορισμός Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.).

6. Θέματα που αφορούν στον διορισμό ιατρών υπό-
χρεων υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών ιατρών) στις μο-
νάδες αρμοδιότητας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

7. Θέματα που αφορούν σε επικουρικούς ιατρούς (κα-
τάρτιση πίνακα με σειρά προτεραιότητας και διαδικασία 
διορισμού).

8. Τροποποίηση διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού 
προσωπικού με βασική και κυρίαρχη τη θέση της Δι-
οίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας σε όλα τα στάδια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4542/2018 (Α΄ 95).

9. Σύσταση και στελέχωση νέων Τοπικών Μονάδων 
Υγείας (Το.Μ.Υ.) με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητι-
κό προσωπικό, μετά από προκήρυξη του Υπουργείου 
Υγείας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 5 
του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), καθώς και ενίσχυση και πα-
ρακολούθηση της λειτουργίας εκείνων που έχουν ήδη 
συσταθεί.

10. Διαδικασία διορισμού ιατρών για εξειδίκευση σε 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 
2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου.

11. Διαδικασία εξειδίκευσης ιατρών στους Υπερήχους 
στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Διοίκησης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
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12. Θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπι-
κού καθαριότητας για τις αποκεντρωμένες μονάδες της 
2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου.

13. Θέματα πειθαρχικής διαδικασίας (Ένορκες Διοι-
κητικές Εξετάσεις, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Κλήσεις 
σε απολογία, Παραπομπές στα αρμόδια πειθαρχικά όρ-
γανα).

14. Τήρηση αρχείου και παρακολούθηση δικαστικών 
υποθέσεων σε οποιασδήποτε βαθμίδας δικαστήριο για 
θέματα που αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία, στις απο-
κεντρωμένες μονάδες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου (Κέντρα Υγείας) και σε Νοσοκομεία 
αρμοδιότητάς της που δεν διαθέτουν νομικό σύμβουλο.

15. Παροχή γνωμοδοτήσεων για νομικά θέματα που 
αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία, στις αποκεντρωμένες 
μονάδες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου (Κέντρα Υγείας) και σε Νοσοκομεία αρμοδιότη-
τάς της που δεν διαθέτουν νομικό σύμβουλο.

16. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Νο-
σοκομείων και αποκεντρωμένων μονάδων (Κέντρων 
Υγείας) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου.

17. Τήρηση του προσωπικού μητρώου και των υπηρε-
σιακών μεταβολών ενός εκάστου των υπαλλήλων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων 
αυτής (Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών 
Ιατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων).

18. Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου 
του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των απο-
κεντρωμένων μονάδων (Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι.) 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

19. Συγκροτήσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας.
20. Αναφορές και καταγγελίες κοινού και υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας, των αποκεντρωμένων μονά-
δων (Κέντρων Υγείας) και Νοσοκομείων αρμοδιότητας 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

21. Προγραμματισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και εκδηλώσεων με σκοπό την αναβάθμιση του προσω-
πικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των αποκεντρωμένων 
μονάδων (Κέντρων Υγείας) και Νοσοκομείων αρμοδιό-
τητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου.

22. Τήρηση μητρώου αποκλειστικών νοσοκόμων και 
κατάρτιση σχετικών πινάκων.

23. Πρόσληψη ανέργων, στο πλαίσιο προγράμματος 
του ΟΑΕΔ (κοινωφελής εργασία σε Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι. 
και Π.Ι.) και Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

24. Κατάρτιση σχεδίου Οργανισμού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και τροποποιήσεις Οργανισμών Νοσοκομεί-
ων αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραι-
ώς και Αιγαίου και Κέντρων Υγείας.

25. Μονιμοποίηση ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4461/
2017.

26. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4558/
2018 (Α΄ 140):

- Βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 
των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από 
τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας.

- Μεταθέσεις ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και επιστη-
μονικού προσωπικού Ιατρικής Υπηρεσίας σε υπηρεσίες 
που υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.

- Σύσταση από τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας νέου συλλογικού οργάνου (Τριμελές Συμβούλιο 
κρίσης μετατάξεων υπαλλήλων σε θέσεις Επιμελητών Β΄ 
Ιατρών/Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ.) στη Διοίκηση Υγει-
ονομικής Περιφέρειας και σε κάθε Νοσοκομείο.

27. Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στους ιατρούς 
κλάδου Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4461/2017.

28. Ολοκλήρωση ένταξης ιατρών χωρίς ειδικότητα και 
ιατρών/οδοντιάτρων που υπηρετούν με προσωρινές 
διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις στον κλάδο ιατρών 
Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 
του ν. 4461/2017.

29. Θέματα Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών 
Νοσοκομείων και κινητικότητας προσωπικού (αποσπά-
σεις-μετατάξεις), σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 
του ν. 4461/2017.

30. Εγκρίσεις σκοπιμότητας για δημιουργία νέων δο-
μών.

31. Κατάργηση, συγχώνευση, απορρόφηση, ανάπτυξη 
Τμημάτων, Μονάδων κ.λπ.

32. Άδειες λειτουργίας Εργαστηρίων Ιοντιζουσών Ακτι-
νοβολιών. Θέματα ακτινοπροστασίας.

33. Άδειες ιδιωτικού έργου με αμοιβή ιατρών Ε.Σ.Υ.
34. Θέματα νοσοκομειακών αποβλήτων και αποβλή-

των ακτινολογικών εργαστηρίων.
35. Ενημέρωση συστήματος Bi-Form και επεξεργασία 

και αξιολόγηση δεδομένων.
36. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017, που 

αφορά στη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

37. Συνεχή συνεργασία με Μ.Κ.Ο. σχετικά με διαχείριση 
ψυχικά ασθενών.

38. Διοικητική υποστήριξη των διατομεακών συμβου-
λίων Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. 2Α και 2Β της 2ης Διοίκησης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

39. Διάθεση Κοινωνικών Λειτουργών της 2ης Διοίκη-
σης Υγειονομικής Περιφέρειας στα Κέντρα Φιλοξενίας 
Προσφύγων και Μεταναστών στις περιοχές αρμοδιό-
τητάς της.

40. Δράσεις ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα σε σχολεία και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης για διάφορα ποικίλα κοινωνικά 
θέματα.

41. Πραγματοποίηση σεμιναρίων και επιστημονικών 
ημερίδων.

42. Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μητέρων 
από Κοινωνικούς Λειτουργούς της 2ης Διοίκησης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
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43. Ενασχόληση με τα συγχρηματοδοτούμενα που 
αφορά αφενός μεν στο συντονισμό, βοήθεια και παρα-
κολούθηση της καλής εκτέλεσης των έργων που υλοποι-
ούν εποπτευόμενοι φορείς, και αφετέρου ως δικαιούχος 
στην υλοποίηση πράξεων ενταγμένων σε Επιχειρησιακά 
Προγράμματα.

44. Για την παρακολούθηση των εποπτευόμενων φο-
ρέων απαιτείται η καθημερινή, σχεδόν, επικοινωνία και 
καθοδήγηση των δικαιούχων. Η υλοποίηση συγχρημα-
τοδοτούμενων πράξεων, λόγω των απαιτητικών διαδι-
κασιών που υπαγορεύονται από το Σύστημα Διαχείρισης 
έργων ΕΣΠΑ, απαιτεί σημαντική προσπάθεια για την ωρί-
μανση, υποβολή πρότασης, διαγωνιστικές διαδικασίες, 
υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, παραλαβή παραδο-
τέων, πληρωμή, και γενικά παρακολούθηση πράξης και 
κλείσιμο αυτής.

45. Τήρηση μητρώου και παρακολούθηση θεμάτων 
που αφορούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 
Αξιολόγηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.

46. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμή-
θεια προϊόντων, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού, υπηρεσιών, κινητών και ακινήτων πραγμά-
των από την Κεντρική Υπηρεσία και τις αποκεντρωμένες 
μονάδες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου.

47. Σύνταξη μελετών, εισηγήσεων, τεχνικών εκθέσε-
ων για κάθε τεχνικό θέμα, που αφορά σε οποιοδήποτε 
κινητό ή ακίνητο πράγμα που ανήκει ή πρόκειται να 
αποκτηθεί προς χρήση από την Κεντρική Υπηρεσία της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίο ή τις 
αποκεντρωμένες μονάδες της.

48. Επισκευή και συντήρηση όλων των περιουσιακών 
στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρω-
μένων μονάδων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου.

49. Έλεγχος, επίβλεψη και παραλαβή τεχνικού έργου 
και προμήθειας υπηρεσιών, μηχανημάτων, κινητών και 
ακινήτων πραγμάτων.

50. Σύνταξη και τροποποίηση προϋπολογισμού, απο-
λογισμού, ισολογισμού της 2ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

51. Εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών και πρόσθε-
των αμοιβών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
των αποκεντρωμένων μονάδων της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και όσων είναι 
αποσπασμένοι σ’ αυτήν. Τήρηση των προβλεπόμενων εκ 
του νόμου λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Εκκαθάριση 
και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών.

52. Παρακολούθηση και παρέμβαση στην ορθή σύ-
νταξη των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων αρμο-
διότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου και διενέργεια ελέγχου σε μηνιαία και ετήσια 
βάση, ώστε να εκτελούνται σωστά.

53. Μέριμνα για την εφαρμογή του διπλογραφικού 
λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής 

στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

54. Διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη χορήγηση 
και πληρωμή των επιχορηγήσεων από τη 2η Υγειονομι-
κή Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου στα Νοσοκομεία 
αρμοδιότητάς της.

55. Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση οικονομικών 
στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, των αποκεντρωμένων 
μονάδων της και των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς της.

56. Διεκπεραίωση διαδικασιών για θέματα προμηθει-
ών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και των αποκεντρωμένων 
μονάδων της. Διενέργεια διαγωνισμών.

57. Έλεγχος, εκκαθάριση και εξόφληση τιμολογίων 
προμηθευτών.

58. Κάλυψη επιτακτικών αναγκών και λήψη έκτακτων 
μέτρων, για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας.

59. Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών σε θέματα υγείας της 2ης Διοίκησης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, από τον Μάρτιο 
του έτους 2020, το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα.

60. Έναρξη λειτουργίας τριών (3) Τμημάτων της νεο-
σύστατης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με αρμοδιότητα 
την εξειδίκευση και παρακολούθηση της εφαρμογής των 
πολιτικών και των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο της Διοίκησης 
της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου.

Η υπερωριακή απασχόληση του προαναφερόμενου 
προσωπικού θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή και από 15:00 έως 22:00.

Για κάθε μήνα θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
καθένα.

Υπεύθυνος παρακολούθησης της υλοποίησης υπερω-
ριακής απασχόλησης ορίζεται η Μεσολογγίτου Ελένη, 
μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώ-
πινων Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και θα βεβαιώνεται από τους Προϊστάμενους 
των Διευθύνσεων.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω-
ριακή απασχόληση θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
έτους 2020, όπου έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη 
στον ΚΑΕ 0261.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 30 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ   

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