
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για 
το β’ Εξάμηνο του έτους 2020.

2 Παροχή υπηρεσίας αναγνώρισης καλούσας γραμμής.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Δια-
φάνειας για το β’ εξάμηνο του 2020.

4 Κατάργηση του Εργαστηρίου «Χειρουργικών 
Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας» του 
Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

5 Μετονομασία του Εργαστηρίου «Λαπαροσκοπι-
κής και Ρομποτικής Χειρουργικής» σε Εργαστήριο 
«Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής 
και Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγ-
ματικότητας» και έγκριση του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1071627 ΕΞ (1)
   Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 

για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύ-

θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για 

το β’ Εξάμηνο του έτους 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφαλαίο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Αποζημίωση 

για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου.

4. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

6. Την υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 
Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», 
(Β’ 3240).

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

8. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (Β’ 968 και Β΄ 1238).

9. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
μικών», (Β’ 130 και Β΄ 372) σε συνδυασμό με την υποπαρ. 
α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την πράξη 1 της από 20-1-2016 Π.Υ.Σ. «Επιλογή 
και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 
2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, όπως τεκμηριώνεται με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΔΑΔΟ 
1066446 ΕΞ 2020/12-06-2020 έγγραφο του Γραφείου 
Υποστήριξης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και το υπ’ αρ. πρωτ. 
ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1065617 ΕΞ 2020/11-6-2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 75.684,00 € 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 υπ’ αρ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1070350ΕΞ2020/
19-06-2020 (ΑΔΑ:62ΣΨ46ΜΠ3Ζ-ΟΦΠ) απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης για απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία για το προσωπικό που υπηρετεί 
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
περίοδο έως 31/12/2020, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
έως δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (14.280) 
ώρες και συνολική δαπάνη έως εβδομήντα πέντε χιλιά-
δες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (75.684,00 €), για 
εκατόν δέκα εννέα (119) υπαλλήλους της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στον Ειδικό Φορέα 
1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001,για τη 
χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
31/12/2020.

Η κατανομή των ωρών ανά Διεύθυνση θα γίνει με 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Η συγκρότηση συνεργείων 
υπερωριακής εργασίας και η περιγραφή των συγκεκρι-
μένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται 
με απόφαση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και 
του Αυτοτελούς Τμήματος, οι οποίοι θα βεβαιώνουν και 
την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργα-
σίας. Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου 
δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευ-
ματινής υπερωριακής εργασίας κατά το Β’ 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 υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει κατά το Β’ εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας. Στην ανω-
τέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να μετέχουν περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του 
ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με 
την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αριθμ. 938/2 (2)
    Παροχή υπηρεσίας αναγνώρισης καλούσας 

γραμμής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», 
(Α’ 82), ιδίως το άρθρο 12, στοιχεία κα και μγ, και άρθρα 
23 και 26 αυτού,

β. την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών L 321,

γ. την υπ’ αρ. οικ. 26634/924/3-5-2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών» (Β’ 768), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
οικ. 26073/937/26-5-2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 805), με την 
υπ’ αρ. Οικ. 20509/541/2011 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1284), με 
την υπ’ αρ. 85541/1300/ 2017 απόφαση του Υπουργού 
ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης
(Β’ 4493), με την υπ’ αρ. 16242/2018 απόφαση του 
Υπουργού ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και 
ενημέρωσης (Β’ 5868) και την υπ’ αρ. 425/ 2019 απόφα-
ση του Υπουργού ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών 
και ενημέρωσης (Β’ 2557),

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 677/03/2013 «Τρο-
ποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Δια-
χείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»(Β’ 170), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 685/16/12-3-2013
(Β’ 734), 698/24/25-7-2013 (Β’ 2233), 714/10/10-4-2014
(Β’ 1301), 737/11/23-10-2014 (Β’ 3061) και 751/15/5-3-2015
(Β’ 496), 845/01/26-3-2018 (Β’ 1411), 851/01/14-5-2018 
(Β’ 2723) και 915/20/11-11-2019 (Β’ 4609), αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ,

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κα-
νονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης» (Β’ 314),

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 915/22/11-11-2019 
«Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον 
ορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την υπηρεσία ανα-
γνώρισης καλούσας γραμμής»,

ζ. τη σύσταση της επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επι-
κοινωνίες της Ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για τα ταχυδρο-
μεία και τις τηλεπικοινωνίες CEPT-ECC (19)03 «Measures 
for increasing trust in Calling Line Identification and 
Originating Identification»,

η. τη σύσταση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) Ε. 164 «The international public telecommunication 
numbering plan»,

θ. τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων στην 
ως άνω δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ, 
κατά το χρονικό διάστημα από την 14/11/2019 έως και 
την 24/1/2020, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην ιστοσε-
λίδα της ΕΕΤΤ:
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Πάροχος Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ

Access 
Partnership 42184/23-12-2019

Cosmote 7672/Φ.960/23-1-2020

InterTelecom 2850/24-1-2020

Modulus 2995/24-1-2020

OTE 7680/Φ.960/27-1-2020

Vodafone 7674/Φ.960/24-1-2020

Wind 7676/Φ.960/24-1-2020

ι. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 34304/Φ600/25-5-2020 εισή-
γηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

ια. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, και 
ύστερα από προφορική Εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ.

Επειδή:
1. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες 

γίνεται μη ορθή χρήση της υπηρεσίας αριθμού αναγνώ-
ρισης κλήσης, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του 
καλούμενου ή/ και παρόχων δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως προς την ταυτότητα 
του καλούντα.

2. Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τα οποία 
είναι επιζήμια για τον τελικό χρήστη αλλά και για τους 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση της παροχής της εν λόγω 
υπηρεσίας από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, ιδίως όταν για τη δρομολόγηση και διεκπεραίωση 
της κλήσης απαιτούνται δύο ή και περισσότερα δίκτυα.

3. Η πληροφορία σχετικά με την αναγνώριση της καλού-
σας γραμμής θα πρέπει να μεταφέρεται σωστά και χωρίς 
αλλοιώσεις μεταξύ των δικτύων και επιπλέον να διασφα-
λίζεται η δυνατότητα επιλογής του καλούντα για μη εμ-
φάνιση του αριθμού του κατά τον τερματισμό της κλήσης.

4. Οι όροι παροχής της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σε 
συμφωνία με τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα/ 
συστάσεις/ αποφάσεις, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τους 
παρόχους δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών για την προστασία των χρηστών από μη νόμι-
μη χρήση αριθμών για την υπηρεσία καλούσας γραμμής 
(CLI) και την εμφάνιση του σωστού αριθμού αναγνώ-
ρισης κλήσης στον καλούμενο συνδρομητή. Επιπλέον, 
είναι συμπληρωματικές των διατάξεων αναφορικά με 
την αναγνώριση της ταυτότητας της γραμμής καλού-
ντος συνδρομητή που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα 
νομοθεσία. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν μόνο 
σε δημόσια δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
στα οποία γίνεται χρήση της υπηρεσίας αναγνώρισης 
καλούσας γραμμής.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την παρούσα ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμ-
βάνονται στον ν. 4070/2012 (Α’ 82), στην υπ’ αρ. οικ. 
26634/924/3-5-2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών (Β’ 768) και στην υπ’ αρ. ΕΕΤΤ ΑΠ 
677/03/2013 απόφαση (Β’ 170). Όροι και φράσεις που 
δεν αναφέρονται στην παρούσα, ερμηνεύονται σύμφω-
να με την εθνική νομοθεσία και το δευτερογενές δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Όροι παροχής της υπηρεσίας καλούσας γραμμής

1. Ο αριθμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την υπη-
ρεσία αναγνώρισης καλούσας γραμμής (Calling line 
identification, CLI) είναι:

α) σε συμφωνία με τη σύσταση Ε.164 της ITU (REC ITU-
TE. 164),

β) σε συμφωνία με το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης 
και τον κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδο-
τικών πόρων, αν πρόκειται για κλήση που εκκινεί εντός 
της Ελλάδας,

γ) ενεργός αριθμός, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 
διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων,

δ) αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επιστροφή κλήσης από τον καλούμενο. Εξαιρούνται οι 
υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων για τις οποίες ο παρα-
λήπτης αναγνωρίζει τον αποστολέα, αλλά δεν προβλέ-
πεται η αποστολή απαντητικού SMS (όπως υπηρεσίες 
ενημέρωσης παρόχων δικτύων, υπηρεσίες πολυμεσικής 
πληροφόρησης μέσω SMS, κ.λπ.) ή αν ως CLI χρησιμο-
ποιούνται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

2. Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, παρέχουν, μεταφέρουν και προωθούν την 
πληροφορία CLI σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπα-
ϊκού Ινστιτούτου Τυποποίησης Tηλεπικοινωνιών (ETSI) 
και/ ή τα σχετικά πρότυπα της Διεθνούς ένωσης τηλεπι-
κοινωνιών (ITU-T).

3. Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών δεν τροποποιούν το περιεχόμενο του CLI, 
εάν αυτό δεν επιτρέπεται σε εθνικούς και/ή διεθνείς κα-
νονισμούς/ πρότυπα.

4. Κατά την διασύνδεση μεταξύ παρόχων εκκίνησης 
κλήσεων και ενδιάμεσων δικτύων (transit) ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, το περιεχόμενο του CLI δεν τροποποιείται 
στις διεπαφές μεταξύ των δικτύων, εάν αυτό δεν είναι 
απαραίτητο, και έως ότου η κλήση να φτάσει στο δίκτυο 
προορισμού. Εάν τροποποιηθεί, η τροποποίηση πρέπει 
να ακολουθεί τα πρότυπα του ETSI και/ ή της ITU/T.

5. Είναι δυνατή η επιστροφή της κλήσης χρησιμο-
ποιώντας την πληροφορία CLI, η οποία παρουσιάζεται 
στο καλούμενο μέρος, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ 
της παραγράφου 1. Με ευθύνη του παρόχου VoIP χωρίς 
αριθμούς Ε.164 και του παρόχου ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών που διασυνδέεται με αυτόν για τη διαβίβαση ή 
τερματισμό της κλήσης, ο αριθμός CLI δεν εμφανίζεται 
στον καλούμενο σε περίπτωση κλήσης που προέρχεται 
από τον πάροχο VoIP χωρίς αριθμούς Ε.164.
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6. Σύμφωνα με διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες ή πε-
ριορισμούς στην περίπτωση εθνικών νομοθετικών ή 
ρυθμιστικών πλαισίων, το δίκτυο από το οποίο εκκινεί η 
κλήση μπορεί να περιορίσει την αποστολή της πληροφο-
ρίας CLI προς το δίκτυο προορισμού, όταν εφαρμόζεται 
η υπηρεσία απαγόρευσης αναγνώρισης καλούσας γραμ-
μής (C.L.I.R.), προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση του 
αριθμού CLI στον συνδρομητή που δέχεται την κλήση σε 
κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η πληροφορία 
CLI η οποία αποστέλλεται μεταξύ διεθνών συνόρων πε-
ριλαμβάνει πάντα τον περιοριστικό δείκτη.

7. Ο πάροχος από τον οποίο εκκινεί η κλήση είναι υπεύ-
θυνος για την ορθότητα του αριθμού CLI, η μορφή του 
οποίου είναι σύμφωνη με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδό-
τησης, και τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης 
Αριθμοδοτικών Πόρων και είναι δυνατή η κλήση του. Ο 
αριθμός CLI πρέπει να:
έχει εκχωρηθεί στον πάροχο, από τον οποίο εκκι-

νεί η κλήση ή να έχει μεταφερθεί με φορητότητα στο 
δίκτυό του,
είναι δευτερογενώς εκχωρημένος στο συνδρομητή 

της γραμμής από τον ίδιο ή άλλο πάροχο και, συνεπώς, 
ο εν λόγω συνδρομητής να έχει νόμιμο δικαίωμα χρή-
σης του.

Ο πάροχος ελέγχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του 
αριθμού, πριν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας CLI. Σε 
περίπτωση κλήσης αριθμών έκτακτης ανάγκης, δεν γίνε-
ται τροποποίηση του πραγματικού αριθμού της γραμμής 
του καλούντος για την υπηρεσία CLI και διασφαλίζεται η 
παροχή της ορθής πληροφορίας της θέσης του καλού-
ντος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

8. Οι πάροχοι δικτύου και/ ή υπηρεσιών εκκίνησης 
εμποδίζουν τη δρομολόγηση κλήσεων ή επισημαίνουν 
την πληροφορία CLI ως περιορισμένη πληροφορία,, εάν 
διαπιστωθεί ότι ο αριθμός CLI είναι μη έγκυρος (πλασμα-
τικός ή μη σύμφωνος με το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης 
αριθμός ή αριθμός με λάθος πλήθος ψηφίων ή αριθμός 
που αντιστοιχεί σε αριθμοσειρές που δεν εκχωρούνται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης 
αριθμοδοτικών πόρων) ή αν ο αριθμός δεν είναι πρω-
τογενώς εκχωρημένος.

9. Οι πάροχοι δικτύου και/ ή υπηρεσιών διαβίβασης 
(transit) και τερματισμού δύνανται να εμποδίζουν τη 
δρομολόγηση κλήσεων ή επισημαίνουν την πληροφο-
ρία CLI ως περιορισμένη πληροφορία, εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός CLI είναι 
μη έγκυρος (πλασματικός ή μη σύμφωνος με το εθνικό 
σχέδιο αριθμοδότησης αριθμός ή αριθμός με λάθος πλή-
θος ψηφίων ή αριθμός που αντιστοιχεί σε αριθμοσειρές 
που δεν εκχωρούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό δια-
χείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων) ή αν ο 
αριθμός δεν είναι πρωτογενώς εκχωρημένος, στο μέτρο 
που η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη.

10. Όταν εφαρμόζεται η υπηρεσία περιορισμού εμφά-
νισης του αριθμού CLI, ο αριθμός CLI δεν εμφανίζεται 
στον καλούμενο μέρος, εκτός αν το καλούμενο μέρος 
έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν, όπως στις περι-

πτώσεις υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπου ο ορθός 
αριθμός CLI εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση. Στην πε-
ρίπτωση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί επίσης, 
να εμφανίζεται ο αριθμός CLI ακόμα και αν αυτός δεν 
είναι σωστός ή αν ο καλών δεν έχει δικαίωμα χρήσης του.

11. Εάν οι πάροχοι διαβίβασης (transit) ή τερματισμού 
κλήσης διαπιστώσουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά 
παράδοσης μη ορθού CLI, ενημερώνουν το δίκτυο εκ-
κίνησης ή τον ενδιάμεσο πάροχο διαβίβασης (transit) 
και την ΕΕΤΤ.

12. Αριθμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες 
πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω φωνής, δεν εμφανί-
ζονται στον καλούμενο.

13. Σε περίπτωση χρήσης προπληρωμένων καρτών ή 
κατά την επιλογή/ προεπιλογή φορέα ή για τις υπηρεσίες 
two-step dial, ο αριθμός του καλούντα εμφανίζεται στον 
καλούμενο μέσω της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης.

14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
και για υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS), όπου 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό και με την εξαίρεση των περι-
πτώσεων οι οποίες αναφέρονται ρητά.

15. Εάν σε SMS δεν εμφανίζεται ο αριθμός, αλλά το 
όνομα του αποστολέα, ο πάροχος εκκίνησης διασφαλίζει 
ότι ο αποστολέας έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ονό-
ματος/επωνυμίας το οποίο εμφανίζεται, το όνομα τον 
προσδιορίζει μοναδικά και η πληροφορία είναι σαφής 
για τον παραλήπτη.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση τις 
παρ. 5, 8 και 9 του άρθρου 3, οι οποίες τίθενται σε ισχύ 
εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 15430 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Δι-

αφάνειας για το β’ εξάμηνο του 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ιδίως τα άρθρα 82, 87, 91, 92, 93 και 95, 
καθώς και οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 110 και 20 και 26 
του άρθρου 118 του ως άνω νόμου.
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2. Το άρθρο 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

4. Την περ. β΄ της παρ. 3 και την περ. ε΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το άρθρο 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145).

8. Την υπ’ αρ. Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική πράξη του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Διορισμός του Διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 702).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19-05-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Ορ-
γανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)» (Β’ 1991).

10. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-06-2006 από-
φαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη-
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως ισχύει με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β’ 1659).

11. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

13. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσίας και πέραν του 
κανονικού ωραρίου ορισμένου αριθμού προσωπικού, 
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λόγω 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, και συγκεκριμένα, 
την ανάγκη για: α) την εντατικοποίηση των διενεργού-
μενων από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές ελέγχων, β) την 
ανάγκη άμεσης υλοποίησης διοικητικών ενεργειών προ-
κειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πλήρη 
λειτουργία της Αρχής κατόπιν της έκδοσης του Οργανι-
σμού της Αρχής, γ) τη διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου 
δυναμικού, την οικονομική υποστήριξη, καθώς και κάθε 
είδους ενέργεια για την υποστήριξη του προσωπικού της 
Αρχής και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτής 
σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 118 του ν. 4622/
2019, δ) τις διαδικασίες για την ενοποίηση των υπηρεσι-
ών που υπήχθησαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας Ε.Α.Δ.).

14. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ-
θεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη, η οποία συμπε-
ριλαμβάνεται:

α) στην υπ’ αρ. ΔΕΔΕΠ/1053/12218/15-06-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΓΙΦ46ΜΤΛ6-ΨΡ1) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης ποσού ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εξακο-
σίων Ευρώ (132.600,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογι-
σμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 
1007.803.0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής 
’’Εθνική Αρχή Διαφάνειας’’, που καλύπτονται από τον προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», στον Α.Λ.Ε.: 
2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόλη-
ση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και 
ΙΔΑΧ)», για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στην κατα-
βολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση πέραν 
του προγραμματισμένου ωραρίου, για το Β’ εξάμηνο του 
2020 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των Επιθεωρητών -
Ελεγκτών και όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης κατά την 
παρ. 3 του άρθρου 93 και το άρθρο 96 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), καθώς και του προσωπικού της παρ. 26 του 
άρθρου 118 παρ. 26 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η οποία 
βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου 
Εσωτερικών με την υπ’ αρ. 45719/15-06-2020 εγγραφή.

β) στην υπ’ αρ. ΔΕΔΕΠ/1054/12219/15-06-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΧΤΜ46ΜΤΛ6-6ΙΛ) σχετική απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης ποσού ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εξα-
κοσίων Ευρώ (73.600,00) ευρώ σε βάρος του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, του Ειδικού 
Φορέα 1007.803.0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης 
Αρχής ’’Εθνική Αρχή Διαφάνειας’’, που καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», στον 
Α.Λ.Ε.: 2120202001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου 
(μόνιμοι και ΙΔΑΧ)», για την κάλυψη δαπάνης που αφορά 
στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόλη-
ση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, για 
το Β’ εξάμηνο του 2020, για το προσωπικό που υπηρετεί 
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων 
των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και όσων κατέχουν θέσεις 
ευθύνης κατά την παρ. 3 του άρθρου 93 και το άρθρο 96 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και του προσωπικού της 
παρ. 26 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η οποία 
βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου 
Εσωτερικών με την υπ’ αρ. 45720/15-06-2020 εγγραφή.

15. Το υπ’ αρ. οικ. 15389/19-06-2020 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, 
με θέμα «Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών, με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του 
προσωπικού, που αναφέρεται στην παρ. 13 του ανωτέρω 
σκεπτικού της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

A. Απογευματινής υπερωριακής εργασίας, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως για το Β’ εξάμηνο 2020:
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1. Για το προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (ΕΑΔ):

- Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά επι-
θεωρητή-ελεγκτή για έως τριακόσιους (300) Επιθεωρη-
τές - Ελεγκτές, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας.

- Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά 
υπάλληλο για έως εκατό (100) υπαλλήλους όλων των 
κατηγοριών και κλάδων και υπαλλήλους που εκτελούν 
χρέη οδηγών αυτοκινήτων, μονίμους και με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της παρ. 3β 
του άρθρου 95 του ν. 4622/2019.

2. Για το προσωπικό της παρ. 26 του άρθρου 118 του 
ν. 4622/2019:

- Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά 
υπάλληλο για έως είκοσι (20) υπαλλήλους όλων των κα-
τηγοριών και κλάδων μονίμους και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

B. Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το Β’ εξά-
μηνο 2020:

1. Για το προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (ΕΑΔ):

- μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, ανά επιθεωρητή-ελεγκτή για έως τρια-
κόσιους (300) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, μονίμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, για έως εκατό (100) 
υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων και υπαλ-
λήλους που εκτελούν χρέη οδηγών αυτοκινήτων, μονί-
μους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, της παρ. 3β του άρθρου 95 του ν. 4622/2019.

2. Για το προσωπικό της παρ. 26 του άρθρου 118 του 
ν. 4622/2019:

- μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο για έως είκοσι (20) υπαλ-
λήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων, μονίμους και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμφω-
να με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση των 
ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης στην περίπτωση που περιλαμβάνονται 
στη μηνιαία συγκρότηση των συνεργείων και δεν είναι 
δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης για το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας 
στην οποία θα αναφέρεται: ο αριθμός και το ονοματε-
πώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων, 
η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό δι-
άστημα, οι ώρες απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, κατά 
μήνα και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν, θα γίνεται με απόφαση του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι βεβαιώσεις πραγματοποίησης της ως άνω υπερω-
ριακής εργασίας θα εκδίδονται με το πέρας αυτής από 
τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι προαναφερόμενες αποφάσεις και βεβαιώσεις θα 
κοινοποιούνται στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών 
και στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 31 Δε-
κεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/53246/6617/1291 (4)

    Κατάργηση του Εργαστηρίου «Χειρουργικών 

Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας» του 

Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πα-

νεπιστημίου Θράκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 137509/Ζ1/2018 πράξη του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία δι-
απιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του 
Δ.Π.Θ. (ΥΟΔΔ 490), με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 
01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Την υπ’ αρ. Α 1275/30.12.2015 απόφαση του Πρύ-
τανη του Δ.Π.Θ., που αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου 
«Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότη-
τας» (Β’ 127, 2016).

4. Την υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/48835/4460/28.05.2020 
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/50049/6210/1240/28.05.2020) απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του 
Δ.Π.Θ.

5. Την υπ’ αρ. 22/31/04.06.2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/50049/
2029/16.06.2020) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αποφασίζουμε την κατάργηση του Εργαστηρίου «Χει-
ρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότητας» 
του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 18 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/53792/6667/1305 (5)
    Μετονομασία του Εργαστηρίου «Λαπαροσκοπι-

κής και Ρομποτικής Χειρουργικής» σε Εργαστή-

ριο «Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουρ-

γικής και Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής 

Πραγματικότητας» και έγκριση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντι-
πρυτάνεων του Δ.Π.Θ., (ΥΟΔΔ 490) με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Την παρ. 3 διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
(Α’ 114).

3. Το π.δ. 71/1999 (Α’ 87) που αφορά στην ίδρυση του 
Εργαστηρίου «Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χει-
ρουργικής».

4. Την υπ’ αρ. Α 1275/30.12.2015 απόφαση του Πρύ-
τανη του Δ.Π.Θ., που αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου 
«Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότη-
τας» (Β’ 127/2016).

5. Την υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/48835/4460/28.05.2020 
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/50049/6210/1240/28.05.2020) απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

6. Την υπ’ αρ. 22/31/04.06.2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/50049/
2029/16.06.2020) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΔΠΘ/
ΔΟΔ/51208/7425/03.06.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι το 
Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. [άρθρο 60 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83)].

Αποφασίζουμε τη μετονομασία του Εργαστηρίου «Λα-
παροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής» σε Εργα-
στήριο «Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής 
και Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγματικότη-
τας», καθώς και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του στον Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 1
Γνωστικό αντικείμενο

Το Εργαστήριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτι-
κής Χειρουργικής που ιδρύθηκε με το π.δ. 71/1999 
(Α΄ 87), εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αρ. Υ4α/
29261/2003 (Β΄ 750) υπουργική απόφαση και κατανεμή-
θηκε στον Τομέα Χειρουργικής μετονομάζεται ως εξής 
«Εργαστήριο Λαπαρασκοπικής και Ρομποτικής Χειρουρ-
γικής και Χειρουργικών Επεμβάσεων Εικονικής Πραγμα-
τικότητας». Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, έχει σχεδιαστεί 
για να προετοιμάσει ειδικευμένους και ειδικευόμενους 
Ιατρούς Χειρουργικών ειδικοτήτων στις βασικές αρχές 
της Χειρουργικής, να τους εξειδικεύει σε χειρουργικές 
επεμβάσεις της επιλογής τους και να βελτιώσει τις χει-
ρουργικές τους ικανότητες μέσω χρήσης προσομοιωτών 
εικονικής πραγματικότητας. 

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: α) Την εξειδίκευση νέου 
επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής 
αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, 
ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας 
γνώσης, β) τη μεταπτυχιακή, προπτυχιακή διδασκαλία 
και την πρακτική εκπαίδευση στις χειρουργικές παθήσεις 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων, γ) τη διοργάνωση επιστη-
μονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι-
στημόνων και δ) τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα 
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ν. 3685/2008 (Α’ 148). Για την παρουσίαση των διαλέξεων 
σε ειδικά θέματα μπορούν να προσκαλούνται επιστήμο-
νες ή στελέχη αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέ-
τουν εξειδικευμένες γνώσεις ή αυξημένη εμπειρία στο 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης ο οποίος ανήκει στον Τομέα Χει-
ρουργικής που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26910 Τεύχος B’ 2699/02.07.2020

2. Ο Διευθυντής ορίζεται και αναπληρώνεται σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύματος σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συν-
δυασμό με την παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ο συ-
ντονισμός του διδακτικού (προ-πτυχιακού - μεταπτυχι-
ακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, καταρ-
τίζει το πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
φροντίζει για την τήρησή του, μεριμνά για τη στελέχωση 
του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, μεριμνά 
για την οικονομική διαχείριση και την κατανομή χώρων 
του εργαστηρίου και υπογράφει για κάθε εισερχόμενο 
και εξερχόμενο έγγραφο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – λειτουργία

1. Το Εργαστήριο που έχει εγκατασταθεί στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Υ4α 29261/2003 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 750) λειτουργεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες εργασι-
ών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που του έχουν 
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Η απαραίτητη υλικοτε-
χνική υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, 
διατίθεται από την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος 
Ιατρικής του ΔΠΘ, καθώς και από την απαραίτητη ερ-
γαστηριακή υποδομή των ενεργά εμπλεκομένων στο 
ΠΜΣ Κλινικών και Εργαστηρίων του ΔΠΘ, της Ακαδημίας 
Αθηνών ή/ και άλλων συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων μετά 
από απόφαση της ΓΣΕΣ. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα 
στοιχεία του Διευθυντή. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, 
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου 
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργα-
ζομένων, προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών, στους 
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνη-
τές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρήση τους στην 
κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83) και ειδικότερα από: 

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, τις χορηγίες και τις 
κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 

5. Την πώληση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την πώληση εκδόσεων του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχεί-
ων, φάκελος οικονομικών στοιχείων, κατάλογος επιστη-
μονικών βιβλίων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, 
βαθμολόγιο φοιτητών, καθώς και πρωτόκολλο εισερχό-
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 18 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026990207200008*
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