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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου
της Δυτικής Βρετάνης της Γαλλίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη και
υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

2

Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής
εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου
του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, για το έτος 2016.

3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας για το έτος 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στη με αριθ. πρωτ. 5592/
11-04-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1142/22.04.2016.

5

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 12047/11/
14.04.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1202/τ.
Β΄/26.04.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. απόφ. 130/2016
(1)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου
της Δυτικής Βρετάνης της Γαλλίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη και
υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν.4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
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ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
10, (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ.
2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 18/14-04-2016).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βρετάνης της Γαλλίας που έχει
εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων
Ιδρυμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα
με την αριθμ. Πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/ 16962/2409/13-05-2016
(ΔΠΘ/ΔΑΘ/16964/1579/13-05-2016) βεβαίωση του Αν.
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βρετάνης της Γαλλίας, για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με
συνεπίβλεψη.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18448

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 16 Μαΐου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. 12/2/12.5.2016
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, για το
έτος 2016».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Ν. 4261/2014 (αρθ.176),
Ν. 4316/2014 (αρθ. 12), Ν. 4325 (άρθρο 33),
Ν. 4351/2015 (άρθρο 34), Ν. 4354/2015 (άρθρο 20) και
της κοινής υπουργικής απόφασης Β1 α/40746/2015 (ΦΕΚ
1018/3.6.2015).
2. Το από 15.12.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
(αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 55539/15.12.2015),
με θέμα: «Προτάσεις για εφημερίες-υπερωρίες», με το
οποίο ζητούνταν από τα Νοσοκομεία, να τους αποσταλεί
συμπληρωμένος Πίνακας με εκτίμηση των πρόσθετων
αμοιβών έτους 2016, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι Υπερωρίες-Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα Μόνιμου-ΙΔΟΧ
προσωπικού.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55539/15.12.2015 απαντητικό
έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο αποστάλθηκε
συμπληρωμένος ο Πίνακας που ζητούνταν, βάσει του
οποίου, για υπερωρίες-νυκτερινά και εξαιρέσιμα του Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού συμπληρώθηκε (βάσει των
απολογιστικών στοιχείων έτους 2014, όπου επαρκούσε
η δαπάνη) το ποσό των 963.000,00€, για 720 υπαλλήλους
και 326.000 ώρες, με την παρατήρηση ότι, «κατά το έτος
2015 το Νοσοκομείο κινήθηκε εντός των εγκεκριμένων
πιστώσεων κατόπιν περικοπών και τροποποιήσεων στις
υπερωρίες του προσωπικού» συγκριτικά με τις πραγματικές ανάγκες του.
4. Την υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.99927/24.12.2015 (ΦΕΚ
2932/31.12.2015) υπουργική απόφαση του Υπουργού
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα:
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

Τεύχος Β’ 1584/06.06.2016

ου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια», σύμφωνα με την οποία από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε «Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και
Θράκης: Συνολική δαπάνη ύψους 8.514.087,55€ περίπου
6.051 υπάλληλοι για 3.000.000 ώρες» (παρ.13Δ).
5. Το από 5.1.2016 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου
666/7.1.2016) ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Κατανομή ορίων 2016 για κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμών 2016», με το οποίο αποστάλθηκε στο Νοσοκομείο
μεταξύ άλλων, Πίνακας «Κατανομής Υπερωριών-Νυχτερινών-Εξαιρέσιμων 2016», σύμφωνα με τον οποίο για
το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ εγκρίθηκε το ποσό των 806.903,64€
ως αποζημίωση «Υπερωριών, Νυχτερινών, Εξαιρέσιμων
Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού».
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2784/20.1.2016 έγγραφο της
Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας με θέμα: «Κατανομή ποσών έτους 2016, για πληρωμές (α) εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού, (β) Επιστημονικού Προσωπικού και
(γ) υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας του Λοιπού Προσωπικού του Νοσοκομείου»,
με το οποίο ενημερώνει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου,
προκειμένου να προβεί σε ενέργειες.
7. Την απόφαση που έλαβε κατά την υπ' αριθμ.
2η/28.1.2016 Συνεδρίαση του (Θέμα 71ο) με ΑΔΑ:
714Α469064 - ΠΣΓ, σχετικά με την έγκριση του ποσού
που αποδόθηκε στο Νοσοκομείο για «Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου -ΙΔΟΧ Προσωπικού» και τη
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
8. Το από 4.2.2016 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου
5638/5.2.2016) ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΙΩΝ 2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2016», με το οποίο διαβίβασαν: (α) την υπ'
αριθμ. 3369/28.1.2016 απόφαση Διοικητή τους, σχετική
με την «Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν
εγκριθεί για την 4η Δ. Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού -Πρόσθετων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού από
01-01-2016 έως 31-12-2016», (β) το ΦΕΚ 95 (ως υπόδειγμα)
και (γ) το ΦΕΚ 176/2015 (άρθρο 20), προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί σε άμεσες ενέργειες.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5692/5.2.2016 Εξαιρετικά Επείγον έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε συνέχεια
του από 4.2.2016 ηλεκτρονικού μηνύματος, με το οποίο
διατυπώνει τις απόψεις της Υπηρεσίας προκειμένου να
ενημερωθεί η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
και Θράκης και να απαντήσει στις διευκρινήσεις που
ζητούνται.
10. Το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τόσο με διάφορα Τμήματα
του Υπουργείου Υγείας, όσο και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν κατέστη εφικτή
η επικοινωνία, αλλά ούτε και λήφθηκε απάντηση επί των
ανωτέρω τεθέντων ερωτημάτων μέχρι και τη σύνταξη
της παρούσης εισήγησης.
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11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα απολογιστικά
στοιχεία του γραφείου Μισθοδοσίας, η δαπάνη για την
εκκαθάριση υπερωριών, νυκτερινών -εξαιρέσιμων του
Λοιπού Προσωπικού, κινήθηκε εντός των εγκεκριμένων
πιστώσεων έτους 2015 κατόπιν περικοπών και τροποποιήσεων και ανήλθε στο ποσό των 827.738,64€, για 721
υπαλλήλους και 282.528,00 ώρες.
12. Την αναγκαιότητα υπερωριακής εργασίας από το
υπάρχων προσωπικό του Νοσοκομείου, προκειμένου
να καταστεί εφικτή η ασφαλής λειτουργία του σε 24ωρη
βάση, η κάλυψη των Γενικών Εφημεριών (κάθε τρεις
ημέρες) και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία όλων των
Υπηρεσιών προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με
την απασχόληση του προσωπικού για πολλές επιπλέον
του ωραρίου τους ώρες, κατά τις καθημερινές αλλά και
κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, λόγω: α) των μαζικών προς
συνταξιοδότηση αποχωρήσεων, β) των μετατάξεων
- μετακινήσεων σε άλλες υπηρεσίες εκτός Νοσοκομείου, γ) της χρήσης κανονικών αδειών προηγούμενου/
τρέχοντος έτους, αδειών ανατροφής καθώς και ρεπό
εφημέριων.
13. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ανώτατου συνολικού ποσού 806.903,64€, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ
0261, 0263, 0551, 0552, 0555).
14. Την απόφαση που έλαβε κατά την υπ' αριθμ.
5η/18.2.2016 Συνεδρίασή του (Θέμα 61ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: 6ΚΜΥ469064 - 3Ν6, σε
συνέχεια του από 4.2.2016 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 5638/5.2.2016) ηλεκτρονικού μηνύματος της
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (σχετ. 8η παράγραφος), σχετικά με την έγκριση
της δαπάνης για την απασχόληση Λοιπού Προσωπικού
(πλην Ιατρικού) του Νοσοκομείου, με πραγματοποίηση
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και νύχτες, για το έτος 2016
και τη δημοσίευση περίληψής της, στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8666/26.2.2016 (Ορθή Επανάληψη ως προς τα συνημμένα) έγγραφο της Γραμματείας
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς το Εθνικό Τυπογραφείο, με θέμα: «Δημοσίευση (1) περίληψης
Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης».
16. Το ΦΕΚ 665/τ.Β΄/11.3.2016, σε συνέχεια των αναφερόμενων στις παραγράφους 14 και 15, στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση της 5ης/18.2.2016 Συνεδρίασης
(Θέμα 61ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, το αποφασιστικό μέρος
της οποίας αναλυτικά διατυπώνεται ως εξής: «... αποφασίζει:
Την έγκριση:
α) Της δαπάνης για την απασχόληση των υπαλλήλων,
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και την πραγματοποίηση από
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αυτούς υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κάθε φορά
που χρειάζεται κατά το έτος 2016, για τη διασφάλιση της
εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου,
μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα «Κατανομής Εφημεριών-Υπερωριών-Νυχτερινών-Εξαιρέσιμων 2016» του από 5.1.2016
ηλεκτρονικού μηνύματος (αρ. πρωτ. νοσοκομείου:
666/7.1.2016) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον οποίο αποδόθηκε
στο Π.Γ.Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ για Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού, το ποσό 806.903,64€.
Το ποσό των 806.903,64€, που εγκρίθηκε για την υπερωριακή απασχόληση του Λοιπού Προσωπικού (πλην
Ιατρικού) στο Νοσοκομείο, θα κατανεμηθεί σε περίπου
721 υπαλλήλους για 282.528,00 ώρες.
Ορίζεται ρητά ότι οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δε θα υπερβαίνουν τις
120 ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο για απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και τις 96 ώρες για
υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι
96 ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά
εξάμηνο και ανά υπάλληλο.
β) Την ενημέρωση των Διευθυντών των Υπηρεσιών
(Διοικητική, Νοσηλευτική και Τεχνική) για το ποσό των
806.903,64€, που αποδόθηκε στο Π. Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ως
αποζημίωση για Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα
Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού, βάσει του από 5.1.2016
ηλεκτρονικού μηνύματος (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 666/7.1.2016) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης.
γ) Την απασχόληση του λοιπού Προσωπικού κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα προγράμματα που καταθέτουν οι
προϊστάμενοι των Κλινικών/ Τμημάτων/Εργαστηρίων
και εγκρίνονται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων
Υπηρεσιών κάθε μήνα.
Τα τελικά προγράμματα (εκκαθάριση) θα καταχωρούνται από τους προϊστάμενους των Κλινικών/ Τμημάτων/
Εργαστηρίων μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν και στη συνέχεια θα
συγκεντρώνονται στο γραφείο Μισθοδοσίας προκειμένου να επεξεργασθούν από αυτό, ώστε να προβεί στην
εκκαθάριση και έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος
Πληρωμής και την αποστολή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου για λήψη
της απαιτούμενης έγκρισης και πληρωμή του, μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως».
17. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12688/23.3.2016 έγγραφο της
Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, με το οποίο ενημερώνει για τη
δημοσίευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (5η/18.2.2016 Συνεδρίαση Θέμα
61°- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), στο ΦΕΚ 665/τ.Β΄/
11.3.2016, προκειμένου να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
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18. Το από 4.4.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 14633/4.4.2016)
προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων εποπτείας της, με
το οποίο διαβιβάστηκε το υπ' αριθμ. 10798/31.3.2016
έγγραφο της, με συνημμένες:
(α) την υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.99927/24.12.2015/2η
ορθή επανάληψη της κοινής απόφασης του Υπουργείου
Υγείας και
(β) την υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.99933/24.12.2015/2η
ορθή επανάληψη της κοινής απόφασης του Υπουργείου
Υγείας για ενημέρωση και ενέργειες από πλευράς των
Νοσοκομείων.
19. Το από 20.4.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου
17739/20.4.2016) προς τα Νοσοκομεία εποπτείας της,
με το οποίο διαβιβάστηκαν:
(α) το υπ' αριθμ. 11826/11.4.2016 έγγραφό της, προκειμένου μετά και από τις οδηγίες του Υπουργείου, τα
Νοσοκομεία να προβούν στην εκ νέου αποστολή στο
ΦΕΚ των αποφάσεών τους, ως διόρθωση σφάλματος και
(β) το υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23407/24.3.2016 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανακοίνωση δημοσίευσης Ορθής Επανάληψης αποφάσεων υπερωριών - εφημεριών Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ», όπου ανακοινώνεται
μεταξύ άλλων και η δημοσίευση της 2ης Ορθής Επανάληψης της Απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Νοσοκομείων (ΦΕΚ 2932/τ.Β΄/
31.12.2015 και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 748/τ.Β΄/
21.3.2016), με ΑΔΑ 71ΚΖ465ΦΥΟ-02Λ.
20. Το από 21.4.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου
17893/21.4.2016), με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ'
αριθμ. 3369/28.1.2016 (Ορθή Επανάληψη) με ΑΔΑ 6ΞΩΩΟΡ10-ΠΕΣ Απόφαση Διοικητή της, με θέμα: «Κατανομή
ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν εγκριθεί για την
4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Εφημεριών Ιατρικού
Προσωπικού -Επιστημονικού Προσωπικού - Πρόσθετων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού από 01-01-2016 έως
31-12-2016», με την οποία προβαίνει σε κατανομή ανά
Νοσοκομείο των ποσών και για πρώτη φορά σε καθορισμό των ωρών εργασίας που αφορούν στις Υπερωρίες Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ προσωπικού"
και με την οποία στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ αποδίδεται ποσό
806.903,64€, για 381.873 ώρες.
21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
3369/28.1.2016 - Ορθή Επανάληψη Απόφασης Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης, καθορίζεται αριθμός ωρών εργασίας (381.873
ώρες) για Υπερωρίες - Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ προσωπικού, διαφορετικός από αυτόν που
εγκρίθηκε με την απόφαση της υπ' αριθμ. 5ης/18.2.2016
Συνεδρίασης (θέμα 61ο - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
με ΑΔΑ: 6ΚΜΥ469064 - 3Ν6 του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου (282.528,00 ώρες) και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 665/τ.Β΄/11.3.2016.
22. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4384/2016
(ΦΕΚ 78/τ.Α΄/26.4.2016), σύμφωνα με τις οποίες: «Στο
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τέλος του ένατου εδαφίου της παρ. Α. 1 του άρθρου 20
του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δημοσιευθεί ή
πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α΄ εξαμήνου του
έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016», αποφασίζει:
Σε συνέχεια της παραλαβής των ανωτέρω σχετικών
(18 έως 20):
α) τη κατάργηση της απόφασης που έλαβε κατά την υπ'
αριθμ. 5η/18.2.2016 Συνεδρίασή του (Θέμα 61ο ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: 6ΚΜΥ469064 - 3Ν6,
όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 665/τ.Β΄/11.3.2016
και
β) την έγκριση της δαπάνης για την απασχόληση των
υπαλλήλων, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, για εργασία είτε καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
είτε προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
είτε κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, με την
πραγματοποίηση από αυτούς υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή, κάθε φορά που χρειάζεται κατά το έτος
2016, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς
λειτουργίας του Νοσοκομείου, μέχρι του ανώτατου
ορίου που καθορίζεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα «Ορθής Επανάληψης της Κατανομής Εφημεριών
Ιατρικού Προσωπικού-Επιστημονικού ΠροσωπικούΠρόσθετων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού από 1-12016 έως 31-12-2016» του από 21.4.2016 ηλεκτρονικού μηνύματος (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου
17893/21.4.2016) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον οποίο
αποδόθηκε στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ για Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού, το
ποσό των 806.903,64€ για 381.873 ώρες. Το ποσό των
806.903,64€, που εγκρίθηκε για την υπερωριακή απασχόληση του Λοιπού Προσωπικού (πλην Ιατρικού) στο
Νοσοκομείο, θα κατανεμηθεί σε περίπου 771 υπαλλήλους για 381.873 ώρες.
Ορίζεται ρητά ότι οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δε θα υπερβαίνουν τις
120 ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο για απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και τις 96 ώρες για
υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι
96 ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά
εξάμηνο και ανά υπάλληλο.
γ) Την απασχόληση του λοιπού Προσωπικού κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα προγράμματα που καταθέτουν οι
προϊστάμενοι των Κλινικών/ Τμημάτων/Εργαστηρίων
και εγκρίνονται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων
Υπηρεσιών κάθε μήνα.
Τα τελικά προγράμματα (εκκαθάριση) θα καταχωρούνται από τους Προϊστάμενους των Κλινικών/ Τμημάτων/
Εργαστηρίων μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν και στη συνέχεια θα
συγκεντρώνονται στο γραφείο Μισθοδοσίας, προκειμέ-
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νου να επεξεργασθούν από αυτό, ώστε να προβεί στην
εκκαθάριση και έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος
Πληρωμής και την αποστολή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου για λήψη
της απαιτούμενης έγκρισης και πληρωμή του, μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. 23
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας για το έτος
2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Έχοντας υπόψη του:
• Τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. (ΦΕΚ
Α΄ 176).
• Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ.
2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016.
• Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
• Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ.
πρωτ.: TT 24802/2-2-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ αριθμ. φύλλου
409/22-2-2012.
• Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, για το χρονικό
διάστημα μέχρι την 31-12-2016, θα προκληθεί δαπάνη
ύψους 15.000,00€ η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις
του προϋπολογισμού έτους 2016 και ειδικότερα από
τους ΚΑ: 60-00-0200 και ΚΑ: 60-03-0000.
• Τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων
της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης για το
έτος 2016 του τακτικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδα, ως εξής:
α) δέκα έξι (16) υπάλληλοι για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε
υπάλληλο ανά εξάμηνο,
β) δέκα τέσσερις (14) υπάλληλοι που εργάζονται στην
Τεχνική Υπηρεσία, για υπερωριακή εργασία:
iii. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι
ενενήντα έξι (96) ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο,
iν. κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.
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• Η αμοιβή του προσωπικού για την υπερωριακή απασχόληση κατά τις ημερήσιες και νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών, καθώς και την υπερωριακή απασχόληση
ημερήσια και νυχτερινή τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από
την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο)
δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την Υπηρεσία.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Ο αριθμός των ωρών που θα απασχοληθεί υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι μέχρι το ανώτερο που
προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015, δηλαδή
οι 20 ώρες ανά εργαζόμενο μηνιαίως για απογευματινή
υπερωριακή εργασία, 16 ώρες ανά εργαζόμενο το μήνα
κατά περίπτωση εάν εργαστεί Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες και 16 ώρες ανά εργαζόμενο για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών.
• Οι υπάλληλοι ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της
Επιχείρησης και είναι αορίστου χρόνου.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το
επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας είναι δε
δυνατή η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την
προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.
Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση υπερωριακής απασχόλησης από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει την αρμοδιότητα κατανομής των ωρών εργασίας του εργατοτεχνικού
προσωπικού και από τον προϊστάμενο της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει την αρμοδιότητα
κατανομής των ωρών εργασίας για τους Διοικητικούς
Υπαλλήλους και στη συνέχεια θα εγκρίνονται από τον
Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης.
• Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους
15.000,00€, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και ειδικότερα
από τους ΚΑ: 60-00-0200 και ΚΑ: 60-03-0000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ορεστιάδα, 2 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στη με αριθ. πρωτ. 5592/11-04-2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
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κεδονίας - Θράκης με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων
ληξιάρχου σε υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1142/22.04.2016 διορθώνεται το
εσφαλμένο:
«στην υπάλληλο Κετσή Αϊσέλ του Ισμαήλ μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ προσωπικού Η/Υ με βαθμό Ε΄»,
στο ορθό:
«στην υπάλληλο Κετσή Αϊσέλ του Ισμαήλ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ προσωπικού
Η/Υ με βαθμό Ε΄».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)

Τεύχος Β’ 1584/06.06.2016

(5)
Στην αριθμ. 12047/11/14.04.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1202/τ.Β΄/
26.04.2016, στη σελίδα 14832, στη β΄ στήλη, στον 11ο
στίχο εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
«…Χιονιάς…»
Στο ορθό:
«…Χιονίας…»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

18454

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1584/06.06.2016

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

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02015840606160008*

