
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρματα 
ευρώ κοπής 2020 σε συσκευασία τρίπτυχου εντύ-
που blister με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ».

2 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης 
και λειτουργίας εργαστηρίων - κέντρων ελέγχου 
διαταραχών ύπνου στα νοσοκομεία.

3 Μεταφορά / Μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευόμενων ιατρών από το Γενικό Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙ-
ΚΟΝ».

4 Μεταφορά / Μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευόμενων ιατρών στην οργανική μονάδα «Βέ-
ροια» του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας».

5 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, για το Α’ Εξάμηνο του 
έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/5002/0025 (1)
   Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρμα-

τα ευρώ κοπής 2020 σε συσκευασία τρίπτυχου 

εντύπου blister με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α' 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α' 127) όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α' 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 181).

5) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121).

6) Την 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β' 3051).

7) Την από 10 Δεκεμβρίου 2019 (ΕΚΤ/2019/40) από-
φαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με 
την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται 
να εκδοθούν το 2020 (ΕΕ L 333/149 από 27-12-2019).

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 59.000,00  €. 
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις οικονομικού έτους 2020, ειδικού φορέα 
1023-711-0000000 στο λογαριασμό 2420918001, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 
και του ν.δ. 488/1974.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσί-
ου κατά το ποσό των 129.000,00 € (πλέον φορολογικού 
εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά   
κέρματα ευρώ κοπής 2020 σε συσκευασία τρίπτυχου 
εντύπου blister, με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ».

Μέγιστο όριο της έκδοσης ορίζουμε την ποσότητα των 
δέκα χιλιάδων (10.000) σειρών, οι οποίες θα διατίθενται 
από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/οικ.5466 (2)
    Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης 

και λειτουργίας εργαστηρίων - κέντρων ελέγχου 

διαταραχών ύπνου στα νοσοκομεία.

  Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 (Α΄ 

105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» όπως 
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 
(Α΄ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(Α’ 112) «Για τη ρύθμιση Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγρο-
τικών Ιατρείων και Υγειονομικών σταθμών και άλλων 
συναφών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 
45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την 54713/18-07-2019 (Β’ 3105) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζα-
μάνη».

10. Την Γ5α/Γ.Π.οικ. 68753/13-9-2018 (Β΄ 4453) υπουρ-
γική απόφαση «Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτη-
ση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και 
πιστοποίησης τεχνικού ύπνου».

11. Την 2 απόφαση της 263ης/7-7-2017 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ. «Εργαστήρια - Κέντρα Ελέγχου Διαταραχών 
Ύπνου - Κατευθυντήριες Οδηγίες», η οποία έχει γίνει δε-
κτή από τον Αν. Υπουργό Υγείας.

12. Την υπ’ αριθμ. B2α/Γ.Π. οικ. 71421/9-10-2019 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών του Υπουργείου Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό 
των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ

Το εργαστήριο ή κέντρο διαταραχών ύπνου (στο εξής 
ΕΚεΔΥ) είναι ειδική λειτουργική μονάδα που ασχολείται 
με το εξειδικευμένο αντικείμενο της ιατρικής του ύπνου, 
το οποίο αφορά στη διάγνωση και θεραπεία των παρακά-
τω καταστάσεων: αϋπνίας, αναπνευστικών διαταραχών 
στον ύπνο, ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχής ρύθμισης 
ύπνου-εγρήγορσης, παραϋπνίας, κινητικών διαταραχών 
και άλλων διαταραχών ύπνου όπως αναλυτικά αναφέρο-
νται στο Παράρτημα Α της Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/13-9-2018 
(Β’ 4453) υπουργικής απόφασης «Κατευθυντήριες οδηγί-
ες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην 
ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου».

Το ΕΚεΔΥ έχει ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία, η 
οποία απαιτεί ειδικό χώρο, τεχνολογικό εξοπλισμό και 
εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στη 
διάρκεια της ημέρας πραγματοποιεί εξετάσεις ελέγχου 
ημερήσιας υπνηλίας, λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ια-
τρείο (ΤΕΙ), για την άμεση πρόσβαση ασθενών για αρχική 
εξέταση και παρακολούθηση ασθενών υπό θεραπεία, 
ενώ στη νυχτερινή λειτουργία διενεργεί τις διαγνωστικές 
και θεραπευτικές εξετάσεις. Το ΕΚεΔΥ μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες στις παρακάτω κατευθύνσεις :

- Πνευμονολογική
- Νευρολογική
- Ψυχιατρική
Το παιδιατρικό ΕΚεΔΥ παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες 

στα παιδιά.
Το ΕΚεΔΥ μπορεί να υπάγεται σε κλινική/τμήμα ή να 

λειτουργεί ως αυτόνομο/διατομεακό εντός του νοση-
λευτικού ιδρύματος. Η κάλυψη για επείγοντα ιατρικά 
συμβάντα στο χώρο του πρέπει να είναι διασφαλισμένη.

Τυχόν επείγουσα ανάγκη καλύπτεται από εφημερεύ-
οντα ιατρό του νοσοκομείου.

Άρθρο 2
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΚεΔΥ

Τα ΕΚεΔΥ στελεχώνονται από ιατρούς με τίτλο ειδι-
κότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Νευρολογίας 
ή Ψυχιατρικής και με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου 
και από επαγγελματίες υγείας με εκπαίδευση τεχνικού 
ύπνου. Το παιδιατρικό ΕΚεΔΥ στελεχώνεται από παιδι-
άτρους με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου. Συμβου-
λευτικά μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα 
της Παθολογίας (π.χ. Καρδιολογία, Γαστρεντερολογία, 
Ενδοκρινολογία κ.λπ.) ή της Χειρουργικής (π.χ. ΩΡΛ, Γνα-
θοχειρουργική κ.λπ.), εφ’ όσον χρειάζεται. Άλλοι επαγγελ-
ματίες υγείας, με μη ιατρικό τίτλο σπουδών (π.χ. Ψυχο-
λογίας, Διαιτολογίας κ.λπ.) μπορούν να απασχολούνται 
στο ΕΚεΔΥ σε αντίστοιχες με το πεδίο τους διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές διαδικασίες.
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Αν το ΕΚεΔΥ υπάγεται σε κλινική/τμήμα στο οποίο ο 
Δ/ντής δεν έχει την ειδίκευση στην Ιατρική Ύπνου, θα 
πρέπει να έχει οπωσδήποτε επιστημονικά υπεύθυνο 
ιατρό με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου, όπως αυτή 
πιστοποιείται με την Γ5α/Γ.Π.οικ. 68753/2018 (Α΄ 4453) 
υπουργική απόφαση. Σε ΕΚεΔΥ αυτόνομο ή διατομεακό, 
πρέπει ο διευθυντής να έχει εκπαίδευση στην ιατρική 
ύπνου και αν το ΕΚεΔΥ παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία 
πνευμονολογικής κατεύθυνσης, πρέπει στο ιατρικό προ-
σωπικό να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε πνευμονολόγος 
με εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου.

Οι θέσεις και οι βαθμοί του ιατρικού προσωπικού που 
εντάσσεται στο ΕΚεΔΥ ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις και οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη εκτός από τον αριθμό των κλινών, η προσέλευση 
των ασθενών και ο τύπος και το πλήθος των διενεργού-
μενων εξετάσεων.

Τα ΕΚεΔΥ απαραίτητα στελεχώνονται από επαγγελ-
ματίες υγείας με πιστοποιημένη εκπαίδευση τεχνικού 
ύπνου σύμφωνα με την Γ5α/Γ.Π.οικ. 68753/2018 (Α΄ 
4453) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 3
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚεΔΥ

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις που δι-
ενεργούνται στο ΕκεΔΥ, πραγματοποιούνται κατόπιν 
εκτίμησης του ασθενούς από το προσωπικό του και 
διακρίνονται σε:

1. Καταγραφή τύπου Ι: Ονομάζεται πολυσωματοκα-
ταγραφική μελέτη ύπνου -εφεξής πολυπνογραφία και 
εκτελείται υπό επιτήρηση. Είναι η διαγνωστική τεχνική 
ταυτόχρονης καταγραφής νευροφυσιολογικών, καρδι-
οαναπνευστικών και άλλων βιολογικών σημάτων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ύπνου με σκοπό τη διάγνωση των 
διαφόρων διαταραχών του ύπνου και τη θεραπευτική 
εφαρμογή των κατάλληλων αναπνευστικών συσκευών. 
Κατά την πολυπνογραφία πρέπει να καταγράφονται:

- Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Ηλεκτροφθαλμογράφη-
μα, Ηλεκτρομυογράφημα υπογενειδίου και προσθίου 
κνημιαίου.

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα μιας απαγωγής (τροποποι-
ημένη απαγωγή τύπου ΙΙ).

- Ροή αέρα, με μεταβολή πίεσης ή μεταβολή θερμο-
κρασίας στη μύτη και το στόμα.

- Αναπνευστικές κινήσεις (κίνηση θωρακικού και κοιλι-
ακού τοιχώματος), Κορεσμός αιμοσφαιρίνης, Ροχαλητό.

- Θέση σώματος.
- Πρόσθετες κατά περίπτωση καταγραφές (πχ βιντεο-

σκόπηση ή άλλα σήματα).
2. Καταγραφή τύπου ΙΙ: η μη επιτηρούμενη πολυπνο-

γραφία, που διενεργείται σε ειδικές περιπτώσεις ασθε-
νών (π.χ. με αδυναμία πρόσβασης στο χώρο του ΕΚεΔΥ).

3. Καταγραφή τύπου ΙΙΙ: στο εξής ονομάζεται πολυ-
γραφία. Αφορά στην καταγραφή 4-7 παραμέτρων που 
περιλαμβάνουν την αναπνευστική προσπάθεια, ροή 
αέρα, κορεσμό αιμοσφαιρίνης, ΗΚΓ ή καρδιακό ρυθμό.

4. Καταγραφή τύπου IV: περιορισμένη καταγραφή, 
που περιλαμβάνει 2 τουλάχιστον αναπνευστικές πα-

ραμέτρους (κορεσμό αιμοσφαιρίνης και αναπνευστική 
προσπάθεια ή ροή αέρα).

5. Άλλες καταγραφές: α) Οξυμετρία: είναι συνεχής κα-
ταγραφή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης β) Καπνομετρία: 
μέτρηση CO2 στην εκπνοή ή διαδερμικά. Οι εξετάσεις 
αυτές δεν χρησιμοποιούνται διαγνωστικά για Σύνδρο-
μο Απνοιών - Υποπνοιών στον Ύπνο (ΣΑΥΥ). Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την 
αποτίμηση του αποτελέσματος της εφαρμοζόμενης θε-
ραπείας στους ασθενείς, μετά από ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα.

6. Ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση/εκτίμηση πα-
θολογικής ημερήσιας υπνηλίας:

α. Πολλαπλή Δοκιμασία Λανθάνοντος Χρόνου Έλευ-
σης Ύπνου (Multiple Sleep Latency Test-MSLT). Ημερή-
σια εξέταση, σε συνέχεια της νυχτερινής πολυπνογραφί-
ας, που συνίσταται σε 4-5 επαναλαμβανόμενες 20λεπτες 
περιόδους καταγραφής ΗΕΓ.

β. Πολλαπλή Δοκιμασία Διατήρησης Εγρήγορσης 
(Multiple Wakefulness Test-MWT). Ημερήσια εξέταση, 
σε συνέχεια της νυχτερινής πολυπνογραφίας, συνίστα-
ται σε 3-4 επαναλαμβανόμενες ανά 2 ώρες, 40λεπτες 
περιόδους καταγραφής ΗΕΓ.

Για τις εξετάσεις αυτές, απαιτείται καταγραφή νευρο-
φυσιολογικών σημάτων όπως στην πολυπνογραφία.

7. Καταγραφή θεραπευτικής εφαρμογής θετικής πίε-
σης αεραγωγών: Ρύθμιση θεραπευτικής πίεσης (τιτλο-
ποίηση) συσκευών θετικής πίεσης, με ταυτόχρονη πο-
λυπνογραφία ή κατ΄ επιλογήν πολυγραφία. Οι συσκευές 
θετικής πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι: 
συνεχούς θετικής πίεσης (continuous positive airway 
pressure-CPAP), αυτορυθμιζόμενης πίεσης, (auto 
titrating positive airway pressure- APAP), διφασικής θε-
τικής πίεσης (bilevel positive airway pressure-BPAP) και 
αναπνευστήρες πίεσης-όγκου, συμπεριλαμβανομένου 
και του σερβοαναπνευστήρα (adaptive servoventilator–
ASV).

8. Καταγραφή με διαγνωστικό και θεραπευτικό σκέλος 
στη διάρκεια μιας εξέτασης (split-night), εφόσον συντρέ-
χουν οι κλινικές και διαγνωστικές προϋποθέσεις.

9. Κινησιογραφία ή ακτιγραφία: Εξέταση εκτίμησης 
αϋπνίας και λοιπών διαταραχών ύπνου/εγρήγορσης. 
Είναι ειδική πολυήμερη καταγραφή με ειδική συσκευή 
ελέγχου δραστηριότητας του εξεταζόμενου ως προς την 
περίοδο ύπνου/εγρήγορσης.

Επισημάνσεις:
- Η ερμηνεία όλων των τύπων των καταγραφών, γίνεται 

από ιατρό εκπαιδευμένο στην ιατρική ύπνου.
- Οι καταγραφές τύπου ΙΙΙ και IV χρησιμοποιούνται 

διαγνωστικά μόνο σε ασθενείς με υψηλή κλινική υπο-
ψία, χωρίς συνοδές παθήσεις, που από μόνες τους μπο-
ρεί να προκαλέσουν διαταραχές αναπνοής στον ύπνο 
(π.χ. ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο υποαερι-
σμού κτλ) και χωρίς κλινική υποψία άλλων διαταραχών 
ύπνου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση και την αποτίμηση του αποτελέσμα-
τος της εφαρμοζόμενης θεραπείας στους ασθενείς, μετά 
από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Με την ευθύνη και 
εποπτεία του ΕΚεΔΥ μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατ’ 
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οίκον οι εξετάσεις των τύπων ΙΙΙ και IV και η οξυμετρία ή 
η καπνογραφία, με καθορισμένο πρωτόκολλο ανάλογα 
με την περίπτωση. Εκτός ευθύνης ΕκεΔΥ, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο από πνευμονολόγο με εκπαίδευ-
ση στην ιατρική ύπνου με τήρηση των προϋποθέσεων. 
Σε αυτή την περίπτωση η σύνδεση του ιατρού με ΕΚεΔΥ 
είναι επιθυμητή.

- Οι ανωτέρω εξετάσεις (7) και (8) διενεργούνται μόνον 
στο ΕΚεΔΥ (Αναλυτικά οι θεραπευτικές μέθοδοι αναφέρο-
νται στο Παράρτημα Α της Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/13-9-2018 
(Β’ 4453) υπουργικής απόφασης).

- Κινησιογραφία ή Ακτιγραφία: Πραγματοποιείται με 
ευθύνη και επίβλεψη του ΕΚεΔΥ ή εκτός ΕΚεΔΥ από 
νευρολόγο ή ψυχίατρο με εκπαίδευση στην ιατρική του 
ύπνου.

Άρθρο 4
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚεΔΥ

Η λειτουργία του ΕΚεΔΥ εξασφαλίζεται σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο με:

1. Ηχοπροστατευμένα, κλιματιζόμενα, μονόκλινα δω-
μάτια για τον ασθενή, που να διαθέτουν τον απαραίτητο 
ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Η τουαλέτα να βρίσκεται εντός 
του δωματίου ή εντός του χώρου του εργαστηρίου. Το 
δωμάτιο να έχει τη δυνατότητα συσκότισης την ημέρα 
για τις ημερήσιες εξετάσεις διερεύνησης της ημερήσιας 
υπνηλίας.

2. Κάθε δωμάτιο να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο 
οπτικοακουστικό σύστημα παρακολούθησης και επικοι-
νωνίας, που επιτρέπει στον ασθενή και το προσωπικό να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

3. Το εργαστήριο θα πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή 
εξέταση ασθενών με αναπηρία ή με σοβαρά κινητικά 
προβλήματα σε προσβάσιμο χώρο.

4. Τα καταγραφικά μηχανήματα και το προσωπικό που 
παρακολουθεί τη μελέτη κατά τη διάρκεια που πραγμα-
τοποιείται, να βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο.

5. Κάθε δωμάτιο να διαθέτει ένα πολυκάναλο κατα-
γραφικό σύστημα (τουλάχιστον 14 καναλιών). Το πολυ-
καταγραφικό σύστημα, είναι συνδεδεμένο με κατάλληλο 
υπολογιστή για την υπό έλεγχο συνεχή παρακολούθηση 
της καταγραφής των παραμέτρων της μελέτης ύπνου. 
Στην περίπτωση που το ΕΚεΔΥ παρέχει υπηρεσίες νευ-
ρολογικής κατεύθυνσης πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον 
μηχάνημα με δυνατότητα 24 απαγωγών.

6. Το ψηφιακό καταγραφικό που χρησιμοποιείται πρέ-
πει να επιτρέπει την ανασκόπηση προηγούμενων τμη-
μάτων της καταγραφής κατά τη διάρκειά της. Η οθόνη 
του πρέπει να έχει την κατάλληλη υψηλή ευκρίνεια που 
θα επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση όλων των καταγρα-
φέντων βιοσημάτων.

7. Η αποθήκευση της καταγραφής θα πρέπει να γίνεται 
σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να είναι δυνατή η ανάλυσή 
της και η φύλαξή της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

8. Η ανάλυση και η ερμηνεία της διαγνωστικής ή θερα-
πευτικής εξέτασης πρέπει να γίνεται από το ειδικευμένο 
προσωπικό.

9. Τα συστήματα καταγραφής ΙΙΙ και IV που χρησιμο-
ποιούνται στο εργαστήριο/κέντρο ύπνου, πρέπει να 

είναι αντίστοιχης αξιοπιστίας με το πολυκαταγραφικό 
σύστημα.

10. Κάθε δωμάτιο πρέπει να διαθέτει παροχή Ο2 και 
καλυμμένες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για τη λει-
τουργία των καταγραφικών και άλλων συσκευών.

11. Το ΕΚεΔΥ που παρέχει υπηρεσίες πνευμονολογικής 
κατεύθυνσης πρέπει να διαθέτει θεραπευτικές συσκευές 
θετικής πίεσης αεραγωγών, μάσκες, αναλώσιμα κτλ δια-
φόρων τύπων για τη θεραπευτική δοκιμή και εφαρμογή.

12. Το ΕΚεΔΥ πρέπει να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα 
στη διάγνωση και στη θεραπεία των διαταραχών ύπνου, 
όπως και για τη χρήση των διαγνωστικών και θεραπευ-
τικών συσκευών, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς 
οδηγίες των σχετικών με το αντικείμενο Επιστημονικών 
Εταιρειών.

13. Η αναλογία αριθμού τεχνικού ύπνου/κλινών θα 
πρέπει να είναι 1/3 για νυχτερινή βάρδια λειτουργίας. 
Ο συνολικός αριθμός των τεχνικών ύπνου είναι τουλά-
χιστον 3 για ΕΚεΔΥ με 3 κλίνες, για την κάλυψη της λει-
τουργίας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.

14. Οι χώροι του ΕΚεΔΥ πρέπει να προορίζονται απο-
κλειστικά για τις ανάγκες του και να μην χρησιμοποιού-
νται για νοσηλεία άλλων ασθενών.

15. Το ΕΚεΔΥ πρέπει να διαθέτει γραμματεία, χώρο 
υποδοχής ασθενών, χώρο εξωτερικού ιατρείου, γρα-
φείο ιατρών. Οι σχετικές ανάγκες παροχής υπηρεσιών 
ή χώρων πρέπει να καλύπτονται από το νοσοκομείο.

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚεΔΥ

Τα ΕΚεΔΥ αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται με από-
φαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. 
εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Διαθέτουν επιστημονικά υπεύθυνο με αποδεδειγ-
μένη εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου.

2. Τεχνικό προσωπικό με εκπαίδευση στην ιατρική του 
ύπνου, στην αναλογία που αναφέρεται παραπάνω.

3. Χώρο εξετάσεων και τεχνολογικό εξοπλισμό για τη 
διενέργεια πολυπνογραφίας και των άλλων διαγνωστι-
κών εξετάσεων ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχών ύπνου/
εγρήγορσης.

4. Τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη θεραπευτική 
εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης, όπως αναφέρεται 
παραπάνω, εφόσον παρέχει υπηρεσίες πνευμονολογικής 
κατεύθυνσης.

5. Λειτουργούν Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο για την άμε-
ση πρόσβαση νέων ασθενών και παρακολούθηση των 
υπό θεραπεία ασθενών.

6. Διατηρούν αρχείο ασθενών.
7. Τηρούν πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας σύμ-

φωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες των επιστη-
μονικών εταιρειών

Η Διοίκηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που λει-
τουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν ΕΚεΔΥ, υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις τους διαμέσου των οικείων Υγειο-
νομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ) με συνημμένο φάκελο, ο 
οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του 
προσωπικού, του εξοπλισμού, των χώρων και της κλινι-
κής και επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΚεΔΥ, στη 
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Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών 
Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου 
Υγείας. Η εν λόγω Διεύθυνση ελέγχει την πληρότητα του 
φακέλου και τον διαβιβάζει στο ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με την πιστοποίηση η μη του ΕΚε-
ΔΥ, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Μετά τη γνωμοδότη-
ση του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται η υπουργική απόφαση πιστο-
ποίησης. Σε περίπτωση αποχώρησης του επιστημονικά 
υπεύθυνου του ΕΚεΔΥ, η διοίκηση της του νοσοκομείου 
υποβάλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Νοσηλευτικών Μονάδων, διαμέσου της οικείας Υ.ΠΕ., 
αίτημα για αντικατάστασή του, με τα δικαιολογητικά του 
νέου επιστημονικά υπεύθυνου προκειμένου να αξιολο-
γηθεί από το ΚΕ.Σ.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/οικ. 5452 (3)
    Μεταφορά / Μετατροπή οργανικών θέσεων ει-

δικευόμενων ιατρών από το Γενικό Αντικαρκι-

νικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» στο Π.Γ.Ν. 

«ΑΤΤΙΚΟΝ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α' 172),

β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α' 143), όπως ισχύει,

γ. των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Α' 81), όπως ισχύουν,

δ. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α' 110),

ε. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α' 43),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), 

ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συ-
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α' 65).

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΠΑΠ 10546/10-03-2016 εισή-
γηση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.

3. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθμ. 5/
10-02-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
(θέμα 31).

4. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (A' 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 58865/17-12-2018 εισήγηση της 
Διοικήτριας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

7. Την 54713/18-07-2019 (Β' 3105) υπουργική απόφα-
ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας 
Βασίλειο Κοντοζαμάνη».

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 15ης/21-07-2016 Συ-
νεδρίασης του ΔΣ του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ (Θέμα 76).

9. Τα πρακτικά της υπ' αριθ. 95/10-05-2019 Συνεδρία-
σης του ΚΕΣΥΠΕ [Θέμα 16].

10. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ. 42902/05-06-2019 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των ως άνω 
Φορέων, αποφασίζουμε:

Την μεταφορά / μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ακτινοθεραπευτι-
κής-Ογκολογίας από το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκο-
μείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», η οποία έχει συσταθεί με την  
Α38/7720/10-08-1984 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 
603) σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών 
ειδικότητας Νευροχειρουργικής στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Η παραπάνω θέση θα μεταφερθεί / μετατραπεί όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που τυχόν 
είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιό-
τητας για τη λήψη της ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής - 
Ογκολογίας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πα-
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019 

Ο Υφυπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/οικ. 5464 (4)
    Μεταφορά / Μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευόμενων ιατρών στην οργανική μονάδα «Βέ-

ροια» του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α' 172),
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β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α' 143), όπως ισχύει,

γ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α' 43),

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

ε. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συ-
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α' 65),

στ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 143).

2. Το υπ' αριθ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121).

3. Την 54713/18-07-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» από-
φαση του Πρωθυπουργού (Β' 3105), όπως ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 23513/10-102017 εισήγηση του 
Διοικητή της 3ης ΥΠΕ.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αρ. 8/13-06-2016 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΓΝ Ημαθίας (Θέμα 42ο).

6. Τα πρακτικά της υπ' αριθ. 95/10-05-2019 Συνεδρία-
σης του ΚΕΣΥΠΕ [Θέμα 23].

7. Το υπ' αριθ. πρωτ. Β1α/οικ. 44027/07-06-2019 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά / μετατροπή μιας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, η 
οποία έχει συσταθεί με την Α3β/οικ. 10995/22-07-1988 
(Β' 515) κοινή υπουργική απόφαση σε μία (1) οργανική 
θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας 
στην οργανική μονάδα «Βέροια» του Γενικού Νοσοκο-
μείου Ημαθίας.

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 
τη λήψη της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από-
φασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1012654 ΕΞ 2020 (5)
    Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 

για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, για το Α’ Εξάμηνο του 

έτους 2020.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π. δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

6. Την 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β’ 3240) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την οικ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-
ΦΣΟ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα: 
«Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2020».

8. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 
1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

9. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’ 130 και 
372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017 
ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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11. Την 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/
17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδια-
σμού, όπως τεκμηριώνεται με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 
1001518 ΕΞ 2020/09-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 24.300,00 € σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία θα 
καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση του Ειδικού 
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001, 
σύμφωνα με την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1009968 ΕΞ 2020/
23-01-2020 (Ω9Φ646ΜΠ3Ζ-ΖΣΥ) απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία για το προσωπικό που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την περίοδο 
έως 30-06-2020, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 
τέσσερις χιλιάδες ογδόντα (4.080) ώρες και συνολική 
δαπάνη έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
(24.300,00€), για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους της 

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στον Ειδικό Φο-
ρέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001, για 
τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως 30-06-2020.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση συνεργείων 
υπερωριακής εργασίας και η περιγραφή των συγκε-
κριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γί-
νεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας. 
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας κατά το Α΄ εξάμηνο του 
2020. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να 
μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

O Διοικητής 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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