
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Γεωπονί-
ας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

2 Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, του μόνιμου προ-
σωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, νια το έτος 
2019.

3 Έγκριση εφημεριών επιστημονικού προσωπικού 
(πλην ιατρικού) του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατά το έτος 
2019.

4 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας Β΄ Εξαμήνου 2019 υπαλλήλων του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τη διοικη-
τική – γραμματειακή υποστήριξη καθώς και την 
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης 
Γ.Ε. Αιτωλ/νίας για το οικονομικό έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφαλμάτων στην 12266/24.01.2019 
Διαπιστωτική Πράξη - απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 854/12.03.2019 τ.Β΄.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7868/19/ΓΠ (1)
   Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Γε-

ωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλο-

ντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της 

Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτ-

λο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝ» .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 

85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12‐12‐2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) .

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 162/4-12-2018 
συνεδρίασή της.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
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δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην αρ. 84/19/12/2018 συνεδρίασή της.

7. Το πρακτικό της 7ης/23-01-2019 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 210/25-01-2019 
συνεδρίασή της.

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων.

10. Το αριθμ. πρωτ. 47990/Ζ1/28-03-2019 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

11. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση 
για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.), το οποίο 
συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας 
και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Τ.Γ.Ι.Υ.Π.) της Σχολής Γεω-
πονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 
Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι-
βάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευ-
ση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114, τ.Α’/4-8-2017).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

8. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επι-
στημόνων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την 
αειφορία, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκ-
παιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές 
για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη 
διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. Παράλληλα οι φοιτητές θα κατανοήσουν 
την έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης, 
καθώς και θα ενημερωθούν για τη μετάβαση από την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι 
ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργα-
νισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου (υπό την 
στενή και την ευρεία έννοια του όρου) και του ιδιωτικού 
τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα 
για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
στρατηγικών για την αειφορική διαχείριση και προστα-
σία του περιβάλλοντος. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη 
σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα 
συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

9. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι 
να ενισχύσει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας των εκπαιδευ-
τικών, των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, των υπευθύ-

νων για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και 
αυτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστη-
ριοποιηθούν σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και 
το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Πε-
ριβάλλον» (Ε.Α.Π.) γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημε-
δαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από 
Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που θα ορίζονται από τον Εσωτερικό Κα-
νονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω 
φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις 
τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περά-
τωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Πε-
ριβάλλον» (Ε.Α.Π.) διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι μαθήματα και εκ-
πόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 1 (ένα) ημερολογιακό έτος στο οποίο 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπό-
νηση διπλωματικής εργασίας και όπως θα ορίζεται από 
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 33 του ν. 
4485/2017) . Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 60 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά και ισοδυνα-
μούν με πέντε (5) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα 
(30) ECTS. Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν 
θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία ή/και συνδι-
δασκαλία. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) 
απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS. 
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά 
τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο σπουδών 
και δύο (2) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, 
όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να 
εκπονηθεί και να υποστηριχθεί η Μεταπτυχιακή Διπλω-
ματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει μια 
ενιαία ροή και τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν ως 
ακολούθως:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κωδ. Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες ECTS

A΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ.1 Διαχείριση Οικοσυστημάτων 5

Γ.2 Οικονομία - Παγκόσμια Αδικία και Πορεία προς την Αειφορία 5

Γ.3 Κοινωνία - Περιβαλλοντικές Αξίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη 5

Π.1 Εκπαίδευση για την αειφορία: Δυνατότητες και Προοπτικές 5

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10 10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Π.2 Νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και αειφορία 5

Π.3 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαίδευση για την αειφορία 5

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική με δυνατότητα των διαλέξεων να γίνονται και στα αγγλικά ή στα 
γαλλικά, αν αυτό απαιτηθεί. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, με δυνατότητα εκπόνησης 
αυτής στην αγγλική ή γαλλική, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ., ορίστηκε στους 
σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κεί-
μενη νομοθεσία. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση καθώς και 
ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’). Το ποσοστό των διδασκόντων που προέρχεται από 
τα δύο εμπλεκόμενα Τμήματα (ΤΓΙΥΠ και ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέρχεται σε 80% του συνολικού 
διδακτικού προσωπικού του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης το Παιδαγωγικό Τμή-
μα Ειδικής Αγωγής διαθέτει εξοπλισμό και χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δ.Π.Μ.Σ. εφόσον 
παρουσιαστεί σχετική ανάγκη.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και της με αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/
12-12-2017) υπουργικής απόφασης το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά στα λειτουργικά 
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έξοδα του Δ.Π.Μ.Σ. και το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογι-
σμός ανέρχεται στο ποσό των 73.500,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Λειτουργικά έξοδα προγράμματος Ποσοστό Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 12,00% 8.820 €
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 8,00% 5.880 €
Δαπάνες αναλωσίμων 9,00% 6.615 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 8,00% 5.880 €
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς 9,00% 6.615 €
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού /ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 2,00% 1.470 €
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 2,00% 1.470 €
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 0,00% 0 €
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 11,00% 8.085 €
Λοιπές δαπάνες (Δημοσιότητα-προβολή, εκπαιδευτικό υλικό, συνέδρια, δαπάνες εργασι-
ών πεδίου) 9,00% 6.615 €

ΣΥΝΟΛΟ (70%) 70,00% 51.450 €
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 0 €
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος 
ή Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) (30%) 30,00% 22.050 €

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 100,00% 73.500 €

Εκτός από τα τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00 € ανά φοιτητή (πέραν των φοιτητών που 
εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017), επιπλέον ετήσια πηγή 
χρηματοδότησης θα είναι 3.500,00 € από τις πηγές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΣΟΔΑ
Τέλη φοίτησης (40 φοιτητές - 30% = 28 φοιτητές x 2.500,00 ευρώ/έτος) 70.000,00 €
Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000,00 €
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 73.500,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 2 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 7/24/21.3.2019 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωρια-

κής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας 

κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, του μόνιμου προ-

σωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, νια το 

έτος 2019 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

  Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις των ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/

24.12.2014) (άρθρο 12), ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/
11.5.2015) (άρθρο 33), ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/
4.12.2015) (άρθρο 34), ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/

16.12.2015) (άρθρο 20), ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/
21.2.2016) (άρθρο 42), ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/
7.8.2017) (άρθρο 64) και της κοινής υπουργικής από-
φασης Β1α/40746/29.5.2015 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/3.6.2015), 
όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.6.2014) 
"Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) 
"Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες", όπως 
ισχύει.

4) Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 101219/28.12.2017 (ΦΕΚ 6063/
τ.Β΄/31.12.2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με 
θέμα: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
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πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ. Υ., ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια», σύμφωνα με την οποία, από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του 
Υπουργείου Υγείας, κατανεμήθηκε για την 4η Υγειονο-
μική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, συνολική δα-
πάνη ύψους 8.900.000,00€ για την καθιέρωση με αμοιβή 
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ-
γασίας 3.252.437 ωρών, για 7.201 μόνιμους υπαλλήλους 
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών) των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

5) Την 6807/13.2.2019 απόφαση του Διοικητή της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
με θέμα: «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, και αριθμού 
προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού -Επι-
στημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες 
- Νυχτερινά -Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 
2019» και ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ1Θ-ΗΒΔ, η οποία κοινοποι-
ήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Νοσο-
κομείο στις 13.2.2019 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 
6938/13.2.2019) και σύμφωνα με την οποία, στο Π.Γ.Ν.Θ. 
ΑΧΕΠΑ κατανεμήθηκε ποσό 1.058.000,00€ για την αμοι-
βή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου - ΙΔΟΧ προσωπικού για 390.320 
ώρες συνολικά.

6) Την αναγκαιότητα υπερωριακής εργασίας από το 
προσωπικό του Νοσοκομείου, προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η ασφαλής λειτουργία του σε 24ωρη βάση, η κά-
λυψη των γενικών εφημέριων (κάθε τρεις ημέρες) και 
γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών 
προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

7) Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη, ανώτατου συ-
νολικού ποσού 1.058.000,00€, θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 
0261, 0263, 0561, 0565, 0566).

8) Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
9) Την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίζει:
Την έγκριση:
α) Της καθιέρωσης εργασίας, με αμοιβή, για την απα-

σχόληση υπαλλήλων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ είτε 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου είτε προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου είτε κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με την πραγματοποίη-
ση από αυτούς υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, κάθε 
φορά που χρειάζεται κατά το έτος 2019, για τη διασφά-
λιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Νο-
σοκομείου, μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
στην 6807/13.2.2019 απόφαση του Διοικητή της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με 
ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ1Ο-ΗΒΔ.

β) Της δαπάνης ύψους 1.058.000,00€, για Υπερωρίες, 
Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα μόνιμου - ΙΔΟΧ προσωπικού του 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, το οποίο θα κατανεμηθεί σε περίπου 
1.147 υπαλλήλους για 390.320 ώρες, σύμφωνα με την 

6807/13.2.2019 απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με ΑΔΑ: 
ΨΞ4ΩΟΡ1Ο-ΗΒΔ. Ορίζεται ρητά ότι οι ώρες της απασχό-
λησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν 
θα υπερβαίνουν ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο: 

- τις 120 ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία,
- τις 96 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτε-

ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
γ) Της ενημέρωσης από τη Διοίκηση του Νοσοκομεί-

ου των Διευθυντών των Υπηρεσιών (Διοικητική, Νοση-
λευτική και Τεχνική) του Νοσοκομείου, για το ποσό του 
1.058.000,00€ που κατανεμήθηκε, ως αποζημίωση για 
Υπερωρίες, Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προ-
σωπικού, βάσει της αριθμ. 6807/13.2.2019 απόφασης 
του Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης, με ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ1Ο-ΗΒΔ.

δ) Της απασχόλησης του Λοιπού Προσωπικού κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και την πραγματο-
ποίηση 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 μετά το πέρας έκαστου μηνός. Τα τελικά προ-
γράμματα (εκκαθάριση) θα καταχωρούνται από τους 
Προϊστάμενους των Κλινικών/Τμημάτων/Εργαστηρίων 
μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 
αυτόν που αφορούν και στη συνέχεια θα συγκεντρώνο-
νται στο Γραφείο Μισθοδοσίας, προκειμένου να επεξερ-
γασθούν και να προβεί στην εκκαθάριση, την έκδοση του 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και την πληρωμή 
του μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 7/26/21.3.2019 (3)
Έγκριση εφημεριών επιστημονικού προσωπι-

κού (πλην ιατρικού) του Πανεπιστημιακού Γενι-

κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατά 

το έτος 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

  Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις των ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/

24.12.2014) (άρθρο 12), ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/
11.5.2015) (άρθρο 33), ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/
4.12.2015) (άρθρο 34), ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015) (άρθρο 20), ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/
21.2.2016) (άρθρο 42), ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/
7.8.2017) (άρθρο 64), ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/τ.Α΄/
16.11.2017) (άρθρα 1-6 ) και της κοινής υπουργικής από-
φασης Β1 α/40746/29.5.2015 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/3.6.2015), 
όπως ισχύουν.
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2) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.6.2014) 
"Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) 
"Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες", όπως 
ισχύει.

4) Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 101217/31.12.2018 (ΦΕΚ 6208/τ.
Β΄/31.12.2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: 
«Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιο-
λόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και 
Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονο-
μική Περιφέρεια», με την οποία: (α) ρυθμίζονται ειδικά 
και γενικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκτέλε-
σης και καταβολής αποζημιώσεων των εφημεριών του 
αναφερόμενου προσωπικού των Νοσοκομείων και (β) 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε και κατανεμήθηκε στην 
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης συ-
νολική δαπάνη ύψους 1.050.000,00€, για την καταβολή 
εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας), για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019, για 
11.991 εφημερίες για 145 υπαλλήλους, των συγκεκριμέ-
νων κατηγοριών προσωπικού.

5) Την 6807/13.2.2019 απόφαση του Διοικητή της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
με θέμα: «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, και αριθμού 
προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - 
Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρί-
ες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 
2019» και ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ1Ο-ΗΒΔ, σύμφωνα με την οποία 
στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ κατανεμήθηκε ποσό 91.330,00€ για 
την καταβολή εφημεριών επιστημονικού προσωπικού 
(πλην ιατρικού), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 
έως 31.12.2019, για 1.043 ημέρες εφημερίας σε 24 άτομα.

6) Την αναγκαιότητα διενέργειας εφημεριών από το εν 
λόγω προσωπικό του Νοσοκομείου, προκειμένου να κα-
ταστεί εφικτή η ασφαλής λειτουργία του σε 24ωρη βάση.

7) Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ανώτατου συνο-
λικού ποσού 91.330,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 0261, 
0263, 0561, 0565, 0566).

8) Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
9) Την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίζει:
Την έγκριση:
α) Της πραγματοποίησης εφημεριών του επιστημονι-

κού προσωπικού (πλην ιατρικού) που υπηρετεί στο Νο-
σοκομείο, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς 
λειτουργίας του, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 
έως 31.12.2019, με ετήσια δαπάνη μέχρι το ανώτατο όριο 
που καθορίζεται στην 6807/13.2.2019 απόφαση του Δι-
οικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης, με ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ10-ΗΒΔ, σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε για εφημερίες επιστημονικού προσω-
πικού του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ το ποσό των 91.330,00€, για 
1.043 ημέρες εφημερίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ι

    Αριθ. απόφ.: 19 (4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας Β΄ Εξαμήνου 2019 υπαλλήλων του Δημοτι-

κού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015(ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις της αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με 
την οποία: «η παρ.5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 
(σύμφωνα με την οποία «5.Η υπερωριακή απασχόληση 
που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
είναι καθ’ υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης.») παύει να ισχύει. γ. Ως εκ τούτου, με 
την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ.1 του 
άρθρου 20 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 και μέχρι του ορίου 
των είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως, κατα-
βάλλεται αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων, 
οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν 
και την υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δήμων, των 
Ιδρυμάτων, των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου και των Συνδέσμων ΟΤΑ, που στερού-
νται τακτικού προσωπικού του διοικητικού κλάδου, 
καθώς και στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι 
τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και των Συμβουλίων των 
Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
και Ιδρυμάτων των ΟΤΑ, πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας τους.».

5. Τις διατάξεις της αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών

6. Την 14/11-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη 
με θέμα «Αναγκαιότητα Αποζημίωσης Υπερωριακής 
Απασχόλησης του Εκκαθαριστή του Δήμου Αριστοτέ-
λη για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη Β’ Εξαμήνου οικονομι-
κού έτους 2019» (ΑΔΑ: 6ΣΔ9465Θ75-Ρ2Γ) στην οποία 
αναφέρονται οι λόγοι υπερωριακής απασχόλησης του 
υπαλλήλου.
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7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη» για να 
οριστεί ως Εκκαθαριστής Μισθοδοσίας.

8. Την ανάγκη Εκκαθάρισης της Μισθοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη πέρα του υποχρε-
ωτικού ωραρίου του υπαλλήλου.

9. Την ύπαρξη πίστωσης του Κ.Α. 10.6012.01 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού των 1.100,00€ στον προϋπολογισμό του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη οικονομικού έτους 2019, αποφασίζει:

- Καθιερώνει και κατανέμει απογευματινή υπερωριακή εργασία και μέχρι την 22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής 
για την αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, στα όρια που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019, στον εξής τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αριστοτέλη:

ΟΝ/ΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
ΩΡΕΣ/ ΜΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - 15

- Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης σε μηνιαία βάση στον Φουντούκη Κυριάκο, 
ώστε αυτός να εργάζεται πέραν του ωραρίου του για την Υπηρεσία και να αμείβεται γι’ αυτό στα όρια που επιτρέπει 
ο νόμος, και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας έως 15 ώρες συνολικά κάθε μήνα έναντι του μικτού ωρομισθίου των 
5,16€ (συνολικό μικτό ποσό αμοιβής έως 15 ώρες Χ 5,16 € έως 77,40 €) άνευ κρατήσεων. Οι ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο κάθε έτους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιερισσός, 13 Μαρτίου 2019 

 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΚΗΣ 

Ι

     Αριθμ. απόφ.: 2 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τη διοι-

κητική – γραμματειακή υποστήριξη καθώς και 

την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 

του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας για το οικονομικό έτος 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης Γ. Ε. Ν. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7-6-2010).

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 «ΚΚΔΚΥ».

3. Τις διατάξεις των 36, 48, 49 και 176 του ν. 3584/2007 
«ΚΚΔΚΥ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παραγ. 10 του 
ν. 2503/1997.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-2-2015).

6. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το άρθρο 20 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16-2-2015).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 με τις 
οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωρά-
ριο εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ 
και λοιπών ΝΠΔΔ

9. Την αριθμ. 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β’ του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ Βαθμού, των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 
ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λόγω των πρόσθετων 
εργασιών που προκύπτουν από την τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ειδικότερα την συμμετοχή του πρακτικογράφου στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., την σύνταξη των αποφάσεων οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του πρακτικογρά-
φου πέραν κανονικού ωραρίου εργασίας.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λόγω των πρόσθετων 
εργασιών που προκύπτουν από την τήρηση των πρα-
κτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και 
ειδικότερα την συμμετοχή του πρακτικογράφου στις συ-
νεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και την 
σύνταξη αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν την απασχό-
ληση περάν του ωραρίου Εργασίας.

12. Την ανάγκη της γραμματειακής υποστήριξης και 
εξυπηρέτησης των αναγκών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. 
Αιτωλ/νίας», δεδομένου ότι στερείται προσωπικού με 
αποτέλεσμα να επιβάλλεται η απασχόληση ενός υπαλ-
λήλου μας πέραν του ωραρίου εργασίας προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω 
της ιδιαιτερότητας και της φύσης των θεμάτων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητές του.
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13. Την 94/2015 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού γραμματέα και Πρακτικογράφου του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας.

14. Την αριθμ. 30/15-3-2019 Βεβαίωση ότι η δαπάνη που θα προκύψει έχει εγγραφεί στ προϋπολογισμό έτους 
2019 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας ως εξής: α) αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας ποσό των 1410,00 € στον ΚΑ 10.6012, αποφασίζει:

Καθιερώνει για το οικονομικό έτος 2019 υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας και έως της συμπληρώσεως των εκατόν είκοσι (120) ωρών εντός εξαμήνου, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του 
Συνδέσμου και ως ειδικότερα αναφέρεται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Σύνολο ωρών:

Κλάδος: ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγος) (120 ώρες*1 άτομο) *2 εξάμηνα

1 άτομο

Σύνολο ωρών Σύνολο ωρών: 240

Η απόφαση αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 20 Μαρτίου 2019

  Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
    Στην 12266/24.01.2018 διαπιστωτική πράξη-απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δημοσι-

εύτηκε στο ΦΕΚ 854/12.03.2019 τ. Β.,
στη σελίδα 10051 στην Β στήλη, στον 36ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού»
στο ορθό: «Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού»,
στη σελίδα 10052 στην Α στήλη, στον 22ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού»
στο ορθό: «Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού»,
στη σελίδα 10052 στην Α στήλη, στον 38ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού»
στο ορθό: «Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού»,
στη σελίδα 10052 στην Β στήλη, στον 9ο στίχο έκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού»
στο ορθό: «Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού»,
στη σελίδα 10052 στην Β στήλη, στον 19ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Σχολή Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών»
στο ορθό: «Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών». 

 (Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)   

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