
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας νέου 
φωτεινού σηματοδότη σύμφωνα με την αριθμ. 
153/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Νέας Σμύρνης.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον».

3 Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης υπερωρι-
ακής απασχόλησης, καθώς και νυχτερινής, εργα-
σίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, 
Μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
για το έτος 2019 σύμφωνα με την αριθμ. 24138/10-
6-2019 απόφαση κατανομής της 4ης Υ.ΠΕ Μακε-
δονίας-Θράκης με την οποία τροποποιείται η αντί-
στοιχη αριθμ. 6807/13-2-2019 απόφαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59723/435 (1)
   Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας νέου 

φωτεινού σηματοδότη σύμφωνα με την αριθμ. 

153/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Νέας Σμύρνης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107Α΄/30-5-1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ /7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

5. Το άρθρο 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999)
περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις των Αρ. 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 24 του 
ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 135/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την αριθμ. 15869/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την 
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την αριθμ. οικ.47601/17682/14-6-2017 (ΦΕΚ 2056/
Β΄/14-6-2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί με-
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το ΦΕΚ 2621/Β΄/2009 με θέμα: "Ειδικές ρυθμίσεις 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρη-
στους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών".

12. Το ΦΕΚ 85/Β΄/2018 με θέμα: " Έγκριση της Τεχνικής 
Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματο-
δότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών".

13. Το αρ. 10 παρ. 3 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-3-1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ).

14. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

16. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10-9-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».

17. Το αριθμ. 48823/39998/18-9-2013 έγγραφο του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: "Διευκρι-
νίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμί-
σεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους 
χώρους λιμένων".

18. Την αριθμ. Οικ. 22769/12259/19-3-2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α του 
ν.2696/1999».

19. Το αριθμ. ΔΟΥ/4516/Φ/5-10-2015 έγγραφο του 
τμήματος στ' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών με θέμα: 
’’Έλεγχος μελετών εγκατάστασης και λειτουργίας φω-
τεινής σηματοδότησης σε κόμβους’’.

20. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, αριθμ. 153/2018 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά 
σε εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινού σηματοδότη, 
με τα συνημμένα της, από τα οποία προκύπτει ότι η με-
λέτη είναι εκπονημένη, ελεγμένη και θεωρημένη από την 
αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

21. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Νέας Σμύρνης, βάσει της οποίας ελήφθη η αριθμ. 
07/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για την εγκατάσταση και 
λειτουργία φωτεινού σηματοδότη.

22. Την αριθμ. 153/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφόρα σε 
εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινού σηματοδότη.

23. Το αριθμ. Δ.Ο.Υ/5750/ΦΚ/27-9-2016 έγγραφο 
τμήματος ΣΤ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών με θέμα: 
"Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής ση-
ματοδότησης για πεζούς επί της οδού Ευξείνου Πόντου 
στο ύψος της οδού Ταντάλου στο Δήμο Νέας Σμύρνης".

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα με το 
αριθμ. 19654/12-6-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου.

και επειδή:
Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία φωτει-

νού σηματοδότη αιτιολογείται επαρκώς από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης και συμβάλλει στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλο-
φοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινού 
σηματοδότη πεζών επί της οδού Ευξείνου Πόντου, στο 
ύψος της οδού Ταντάλου (5ου Δημοτικό Σχολείο).

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

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

2. Η μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής 
σηματοδότησης έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Δ/νση 
Οδικών Υποδομών, σύμφωνα με το (23) σχετ., του οποίου 
οι προϋποθέσεις πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθούν.

3. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του 
ορίου ταχύτητας θα πρέπει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου να ενημερώσει τη Δ/νση Οδικών Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμέ-
νου να προβούν σε μεταβολή των χρόνων έναρξης και 
λήξης της αναλάμπουσας ένδειξης των προειδοποιητι-
κών σηματοδοτών.

4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), συμφωνά με (11) σχετ.

5. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζονται στο 
(12) σχετ.

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

7. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
8. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

9. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης, 
βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

10. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάν-
σεων (πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και 
διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλο-
φορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

11. Τον παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτού-
μενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προ-
γενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1456/18715 (2)
    Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 

με τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

4-8-2017) "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 "Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα", β) 203446/Ζ1/22-11-2017 "Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α'114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 "Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15-2-018 "Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α'), ε) 45070/Ζ1/19-3-2018 "Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α' 38) "Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" - Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο "Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών".

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018)
"Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις" και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (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.

6. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ98/τ.Α').

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α'), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί-
αση 12/5-4-2019).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 151/6-6-2019).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 14/9-5-2019).

12. Το αριθμ. 1139/22-6-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οργανώνει και λειτουρ-
γεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» συμφωνά με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α')·

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη των Περιβαλλο-
ντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις Γεωεπιστήμες. Το 
Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» στοχεύει στην κα-
τάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, που προέρ-
χονται από τα Τμήματα Γεωλογίας αλλά και από συναφείς 
επιστημονικούς κλάδους, για τη στελέχωση ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσε-
ων τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως 
είναι οι εφαρμογές των Γεωεπιστημών στη διασφάλιση 
και προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το σκοπό αυτό, το 
Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την 
προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις: «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» με τις πα-
ρακάτω ειδικεύσεις:

• Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυ-
σική.

• Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπι-
στήμες.

• Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρι-
κών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτή-
των των ΤΕΙ.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος 
μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Π.Μ.Σ., ανέρχεται σε 
90. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκα-
λία των μαθημάτων θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνεται στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Για την λήψη του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα απαι-
τούμενα επιλογής κατά τα δυο εξάμηνα (Α' και Β' εξάμη-
να) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία 
κατά τα Β' και Γ' εξάμηνα. Τα μαθήματα διακρίνονται σε 
υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση και εξάμηνο 
ορίζεται ως εξής:

Ειδίκευση 1η: «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλο-
γία και Γεωφυσική»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_AGG 01 6 Υδροφορία των γεωλογικών σχημα-
τισμών

GEO_AGG02 6 Εφαρμογές της Τεχνικής Γεωλογίας 
στα έργα υποδομής

GEO_AGG03 6 Φυσικές καταστροφές και Περιβάλ-
λον

GEO_AGG04 6 Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και 
των Γεωγραφικών Συστημάτων και 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) στην Εφαρμο-
σμένη - Περιβαλλοντική Γεωλογία

GEO_AGG05 6 Γεωφυσική στα Τεχνικά Έργα και 
τους υδατικούς πόρους

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_THE 1 16 Διπλωματική Εργασία Ι (Έναρξη)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

7 Μάθημα Επιλογής Ι

7 Μάθημα Επιλογής II

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

GEO_AGG06 7 Γεωυδροχημικές διεργασίες - Ποιό-
τητα νερών

GEO_AGG07 7 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες - 
Ενόργανη παρακολούθηση

GEO_AGG08 7 Ειδικές Σεισμολογικές Εφαρμογές

GEO_AGG09 7 Εργασίες πεδίου με χρήση mobile 
GIS, GNSS (GPS) και UAV-USV

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_THE 2 30 Διπλωματική Εργασία II (Συνέχιση, 
ολοκλήρωση. Συγγραφή και παρου-
σίαση)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Ειδίκευση 2η: «Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

στις Γεωεπιστήμες»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_CAD 01 8
Τεκτονική και Μηχανική της Λιθό-
σφαιρας

GEO_CAD02 8
Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης και 
Γεωχημικές Διεργασίες

GEO_CAD03 7
Γεωλογικές διεργασίες στο παρά-
κτιο περιβάλλον και σε περιβάλλο-
ντα βαθέων θαλασσών.

GEO_CAD04 7 Καταστροφικά Φαινόμενα

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_THE l 16 Διπλωματική Εργασία Ι (Έναρξη)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

7 Μάθημα Επιλογής Ι

7 Μάθημα Επιλογής II

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

GEO_ CAD 05 7
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομέ-
νων τεκτονικής γεωλογίας

GEO_ CAD 06 7
Ανάλυση ιζηματογενών λεκανών - 
Στρωματογραφία ακολουθιών

GEO_ CAD 07 7
Μέθοδοι ανάλυσης θαλασσίων γε-
ωφυσικών δεδομένων

GEO_ CAD 08 7
Συλλογή και επεξεργασία Παλαιο-
ντολογικών και Στρωματογραφικών 
δεδομένων

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_THE 2 30
Διπλωματική Εργασία II (Συνέχιση, 
ολοκλήρωση. Συγγραφή και παρου-
σίαση)

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Ειδίκευση 3η: «Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_OME01 8

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
την εκμετάλλευση ορυκτών υλών - 
Αποκατάσταση τοπίου και περιβάλ-
λοντος

GEO_OME02 8
Χρήσε ις ορυκτών υλών για την αντι-
μετώπιση περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

7 Μάθημα Επιλογής Ι

7 Μάθημα Επιλογής II

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

GEO_OME03 7
Επιλογή ειδικών θεμάτων αιχμής 
στα αντικείμενα: Ορυκτολογίας ή 
Πετρολογίας ή Κοιτασματογένεσης

GEO_OME04 7
Ο ρυκτές Ύλες και Αειφόρος Ανά-
πτυξη

GEO_OME05 7
Ενόργανες μέθοδοι ανάλυσης ορυ-
κτών υλών

GEO_OME06 7 Ηφαιστειακός κίνδυνος

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_THE l 16 Διπλωματική Εργασία Ι (Έναρξη)

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

7 Μάθημα Επιλογής Ι

7 Μάθημα Επιλογής II

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

GEO_ OME07 7
Διατήρηση και ανάδειξη γεωλογικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς

GEO_ OME08 7
Ο ρόλος των αργίλων στο περιβάλ-
λον

GEO_ OME09 7 Πολύτιμοι λίθοι

GEO_OME10 7
Γεωχημικές διεργασίες στην προ-
στασία εδαφικών συστημάτων

GEO_OMEll 7
Αρχαιομετρικές προσεγγίσεις στην 
μελέτη αρχαίας κεραμικής και λίθι-
νων τέχνεργων

GEO_ OME12 7
Εφαρμογές της Οργανικής Πετρολο-
γίας στη Γεωλογία, τη Βιομηχανία και 
το Περιβάλλον

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

GEO_THE 2 30
Διπλωματική Εργασία II (Συνέχιση, 
ολοκλήρωση. Συγγραφή και παρου-
σίαση)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο στους 45 φοιτητές, οι οποίοι κατα-
νέμονται στις τρεις ειδικεύσεις. Τα μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωλογί-
ας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπο-
ρούν μετά από αίτηση τους να εγγράφουν ως υπεράριθ-
μοι, και μόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ., συμφωνά με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45
του ν.4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α')·

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών δι-
αθέτει ένα (1) κτίριο, στο οποίο στεγάζονται αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια προπτυχιακής και μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιο-
θήκη, υπολογιστικό κέντρο, Γραμματεία και υπηρεσίες 
υποδομής για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στα διάφορα 
εργαστήρια του Τμήματος Γεωλογίας υπάρχουν όργανα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα και εκπαίδευ-
ση των φοιτητών και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό 
τις απαιτούμενες ανάγκες για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
Επιπροσθέτως, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί 
Μηχανουργείο, Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροα-
νάλυσης, καθώς και οργανωμένη Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης, μέσω της οποίας διατίθεται σε μέλη 
ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλεκτρονική πρόσβα-
ση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
της Γεωλογίας και των συναφών επιστημών, σε τράπεζες 
πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλες ελληνικές και ξένες 
βιβλιοθήκες.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
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Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. -

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων

13.000

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

2.000

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα* -

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλων διεθνών οργανισμών**

-

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

-

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία -

Σύνολο 15.000
* Θα διατεθούν πόροι ερευνητικών προγραμμάτων για δαπάνες 

εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών των φοιτητών

** Θα διατεθούν πόροι προγραμμάτων της ΕΕ για δαπάνες εκ-
πόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών των φοιτητών

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ (70%)

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 8.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές

-

Δαπάνες αναλωσίμων 5.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ -

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς

-

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των

Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

-

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

-

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017

-

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης -

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συ-
νεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, βραβεύσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών)

2.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(30%)

-

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν.4485/2017 -

Σύνολο (100%) 15.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα συμφωνά με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 19 Ιουνίου 2019 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ.  19/18-06-2019 (3)
    Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης υπερω-
ριακής απασχόλησης, καθώς και νυχτερινής, 
εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής 
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κα-
βάλας, Μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου, για το έτος 2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. 24138/10-6-2019 απόφαση κατανομής 
της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας-Θράκης με την οποία 
τροποποιείται η αντίστοιχη αριθμ. 6807/13-2-
2019 απόφαση.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1) Την αριθμ. 16169/13-6-2019 εισήγηση της Υποδιεύ-

θυνσης Οικονομικού σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης 
και αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και 
νυχτερινής, εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερι-
νής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου, Μονίμων και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2019 σύμφωνα 
με την αριθμ. 24138/10-6-2019 απόφαση κατανομής της 
4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία τροπο-
ποιείται η αντίστοιχη αριθμ. 6807/13-2-2019 απόφαση.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α') σύμφωνα με τις οποίες «.. .Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής 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 υπε-
ρωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώ-
σεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της 
επιβάρυνσης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».

3) Το άρθρο 64 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α') στο 
οποίο ορίζεται ότι: « Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, 
καθώς και εφημεριών του προσωπικού των ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ, που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οι-
κείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (Α' 176), μετά τη δημοσίευση της αντί-
στοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπε-
ρωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε, ισχύουν αναδρομικά από 
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους».
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4) Την αριθμ. 24138/10-6-2019 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την οποία η εγκε-
κριμένη πίστωση εφημεριών για το έτος 2019 ανέρχεται 
για το Επιστημονικό προσωπικό στα 95.210,00€ και για 
υπερωρίες/νυχτερινά, εξαιρέσιμων του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου στο ποσό των 755.000.00€ και οι οποίες έχουν 
προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 
για το έτος 2019.

5) Το αριθμ. 25602/22-10-2018 έγγραφο του Γρα-
φείου Μισθοδοσίας προς τους: Διευθύντρια Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας, Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, 
Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα, Διευθύντρια Εργα-
στηριακού Τομέα, Διευθύντρια Φαρμακείου, Διευ-
θυντή-Επιστημονικά Υπεύθυνο Τμήματος Πυρηνικής 
Ιατρικής, Υποδιευθυντή Πληροφορικής, Προϊσταμένη 
Γραφείου Κίνησης, Προϊστάμενο Εξωτερικών Ιατρείων, 
Προϊστάμενο ΤΕΠ, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήμα-
τος, Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοκόλλου, Προϊστα-
μένη Γραφείου Προμηθειών/Διαχειρίσεων και Προϊ-
σταμένη Διοικητικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο 
ζητείται εγγράφως να μας γνωρίσουν την εκτίμηση 
τους για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα πραγματο-
ποιήσουν υπερωρίες, εφημερίες (για το επιστημονικό 
προσωπικό), νυχτερινά και εξαιρέσιμα στο έτος 2019 
καθώς και τις ώρες/αριθμό εφημέριων αυτών.

6) Τα απαντητικά έγγραφα στο υπό ανωτέρω, με τα 
οποία μας γνωρίζεται η εκτίμηση των Διευθυντών και 
Προϊσταμένων για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα 
πραγματοποιήσουν υπερωρίες, εφημερίες (για το επι-
στημονικό προσωπικό), νυχτερινά και εξαιρέσιμα καθώς 
και τις ώρες/αριθμό εφημέριων αυτών, για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019.

Στο σημείο αυτό θέτουμε ιδιαίτερα υπόψη σας τα εξής:
Α) Με το αριθμ. 32500/18-12-2018 έγγραφο του ο Δ/

ντης-Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Πυρηνικής 
Ιατρικής Αστεριάδης Ιωάννης, εισηγείται η Ακτινοφυσι-
κός του Τμήματος να εφημερεύει με δώδεκα (12) μικτές 
εφημερίες ανά μήνα.

Β) Με το αριθμ. 26075/26-10-2018 έγγραφο της η Δι-
ευθύντρια του Φαρμακείου Σουλίδου Πασχαλιά εκτιμά 
ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Φαρμακείου για το 
έτος 2019 πρέπει να πραγματοποιούνται τριάντα (30) 
εφημερίες ενεργείς τον μήνα.

Επίσης τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για στε-
λέχωση του Φαρμακείου με επιπλέον επιστήμονες Φαρ-
μακοποιούς.

Γ) Με το αριθμ. 29133/21-11-2018 έγγραφο του ο Συ-
ντονιστής Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τμήματος κος 
Σωτηρίου Μιχαήλ αναφέρει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

- Οι ανάγκες για εφημέρευση Ψυχολόγων στο Ψυχι-
ατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου ανά μήνα για το έτος 
2019 καλύπτονται με 21 μικτές εφημερίες τριών (3) Ψυ-
χολόγων.

Δ) Με το αριθμ. 31040/5-12-2018 έγγραφο του ο 
Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα Πατελάρος Εμμανου-
ήλ αναφέρει ότι για το 2019 προγραμματίζονται έως 7 
εφημερίες για κάθε έναν από τους 2 ψυχολόγους ανά 

μήνα δηλαδή σύνολο περίπου 160 μικτές εφημερίες για 
όλο το έτος.

Ε) Με το αριθμ. 28253/12-11-2018 έγγραφο της η Δ/
ντρια Εργαστηριακού Τομέα κα Καρατζόγλου, προτείνει 
τα εξής:

- Όσον αφορά το Βιοχημικό Τμήμα την κάλυψη όλων 
των μηνών με μικτές εφημερίες. Όταν όμως προκύπτει 
πρόβλημα κάλυψης λόγω μειωμένου ποσού να μετατρέ-
πονται οι μεικτές καθημερινές σε εφημερίες ετοιμότητας, 
οι αργίες όμως να παραμένουν μεικτές λόγω φόρτου 
εργασίας.

- Για την Βιολόγο που εργάζεται στην Αιμοδοσία και 
την Ακτινοφυσικό, προτείνει να πραγματοποιούν εφημε-
ρίες μικτές και ετοιμότητας, ο δε Διευθυντής του τμήμα-
τος θα αποφασίζει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες.

Ζ) Με το αριθμ. 28228/12-11-2018 έγγραφο της η Δ/
ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ζεκάκη Σταματία 
εκτιμά ότι η διαμορφούμενη τάση των υπαλλήλων και 
των ωρών υπερωριακής απασχόλησης «για την αντιμε-
τώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών» για το έτος 2019 θα κινηθεί στα επίπεδα του 
τρέχοντος έτους, οπότε και η αντίστοιχη αποζημίωση θα 
προσεγγίσει το ύψος του εκτιμώμενου «κλεισίματος» του 
2018. Καλό και φρόνιμο είναι να προβλεφθεί μια σχετική 
δαπάνη για την κάλυψη εξαιρετικών και αποχρώντων 
αναγκών. Σε ότι αφορά τις λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
(Κυριακές, Αργίες κ.λπ.) η εκτίμηση της Διεύθυνσης είναι 
εκείνη της περσινής κίνησης προσαυξημένης κατά 15% 
λόγω της συνεχούς απομείωσης της δύναμης του Νοση-
λευτικού Προσωπικού σε συνδυασμό με την σταθερή 
αύξηση των περιστατικών λόγω των κανονικών και των 
έκτακτων συνθηκών (π.χ. παρατεινόμενη δυσμενής οι-
κονομική συγκυρία, προσφυγικές ροές, υψηλό ποσοστό 
ανεργίας κ.λπ.).

7) Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Νοση-
λευτικής, Τεχνικής, Ιατρικής και Διοικητικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου μας, λόγω της επί εικοσιτετραώρου 
λειτουργίας του, και της μη επαρκούς κάλυψης των τμη-
μάτων με το αναγκαίο προσωπικό.

8) Το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας εκτελεί καθημε-
ρινά εφημερία και απαιτείται η απασχόληση του προ-
σωπικού και κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες, ότι απου-
σιάζει μεγάλος αριθμός προσωπικού κάνοντας χρήση 
υπόλοιπης κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους, 
καθώς και repo εφημέριων, όπως και προσωπικό με χρή-
ση άδειας ανατροφής, την μεγάλη έλλειψη προσωπικού 
σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μετά τις μαζικές 
προς συνταξιοδότηση αποχωρήσεις, καθώς και μετατά-
ξεις - μετακινήσεις, αναγκάζεται να εργάζεται εξαντλητι-
κά πολλές επιπλέον του ωραρίου ώρες, καθημερινές και 
αργίες, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να 
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

9) Το αριθμ. 30435/4-12-2018 έγγραφο του Οικονο-
μικού Τμήματος προς την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας-Θράκης 
με το οποίο απεστάλησαν προϋπολογιστικά στοιχεία 
εφημέριων του επιστημονικού προσωπικού καθώς και 
των πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού για το έτος 
2019, εγκρίνει:
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Α) Για το έτος 2019 την καθιέρωση και αποζημίωση 
για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου, και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του μόνιμου και 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Γ.Ν. Καβάλας και του προσωπικού των Κέντρων Υγείας 

που υπηρετούν με μετακίνηση, σύμφωνα με την αριθμ. 
24138/10-6-2019 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-
Θράκης ως κατωτέρω:

α) 95.210,00€ για τις εφημερίες του επιστημονικού 
προσωπικού και αριθμό ημερών εφημερίας 1.430.

β) 755.000,00€ για τις υπερωρίες και πρόσθετες αμοι-
βές του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρικού και αριθμό 
ωρών 347.600.

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029571807190008*

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Πίνακας προϋπολογισμού των πρόσθετων αμοιβών προσωπικού του α' και β' εξαμήνου του έτους 2019 που 

περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών και αριθμό εφημέριων, καθώς και την αντίστοιχη 
συνολική δαπάνη ύψους 850.210,00€ στους Κωδικούς Αριθμού Εξόδων (ΚΑΕ) 0261 και 0263.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΜΟΙΒΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-
ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ)

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 13 715 47.605,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

675 173.800 377.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 688 173.800 715 425.105,00

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΑΜΟΙΒΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-
ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
 (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ)

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 13 715 47.605,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

675 173.800 377.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 688 173.800 715 425.105,00

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 20 Ιουνίου 2019

Ο Διοικητής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ   
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