
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Aύξηση ωρών απασχόλησης σχολικών καθαρι-
στριών ΙΔΟΧ κατά δύο ώρες ημερησίως για την 
κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών στο Δήμο 
Δυτικής Λέσβου.

2 Έγκριση υπερωριακής εργασίας πολιτικού προ-
σωπικού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, 
έτους 2021.

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΕΠ 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

4 Μετονομασία θεματικής ενότητας της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

5 Δημιουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένη Γλωσσολογία. Πρακτική Ασκηση στη Δι-
δασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας» στη 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30ης τακτικής συνεδρία-
σης της 26-11-2020 (θέμα έκτακτο 1ο) απόφασης 
του Δ.Σ. για την αποζημίωση υπερωριακής απα-
σχόλησης, καθώς και νυχτερινής εργασίμων ημε-
ρών και ημερησίας ή νυκτερινής που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ’’Γ. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’, μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου, για 
το έτος 2020.

7 Καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 
2021, του επιστημονικού, λοιπού προσωπικού 
(πλην ιατρών) και προσωπικού με Συμβάσεις Ορι-
σμένου Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άρ-
γους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

8 Έγκριση υπερωριακής εργασίας του υπαλληλικού 
προσωπικού της ΔΑΕΜ για το Α’ εξάμηνο 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 8/245/5.1.2021 
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 153).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Aύξηση ωρών απασχόλησης σχολικών καθαρι-

στριών ΙΔΟΧ κατά δύο ώρες ημερησίως για την 

κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών στο Δήμο 

Δυτικής Λέσβου.

  Με την υπ’ αρ. 291/21-12-2020 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 και την υπ’ αρ. 
9/8402/16-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. 12581/21-
09-2020 αίτηση συνολικά δεκαπέντε (15) υπαλλήλων, η 
οποία περιλαμβάνει συνημμένα τις υπεύθυνες δηλώσεις 
των υπαλλήλων ΙΔΟΧ κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Καθαρι-
στών/στριών ΣχολικώνΜονάδων μειωμένου ωραρίου με 
τις οποίες αιτούνται την αύξηση του ωραρίου κατά δύο 
(2) ώρες, ήτοι από δέκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως 
σε εικοσιπέντε (25) ώρες για τους κάτωθι υπαλλήλους:

α/α Ονομα/νυμο 
εργαζομένου

Σχολική 
μονάδα

Πρόταση 
αύξησης 

ωρών
1 ΒΑΤΗ ΘΕΛΞΗ Δημοτικό -

Νηπιαγωγείο 
Μήθυμνας

2 ώρες

2 ΓΙΑΜΠΟΥΛΛΕΛΗ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Άντισσας

2 ώρες

3 ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΛΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 
Μεσοτόπου

2 ώρες

4 ΤΣΟΠΛΑΚΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Γυμνάσιο - 
Λύκειο Πέτρας

2 ώρες

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5 ΚΑΔΗΓΙΟΥΡΑΝΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γυμνάσιο - 
Λύκειο Πέτρας

2 ώρες

6 ΠΑΓΚΑΛΙΝΗ 
ΡΟΔΑΝΘΗ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Ερεσού

2 ώρες

7 ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 
Σκουτάρου

2 ώρες

8 ΜΥΚΩΝΙΑΤΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Δημοτικό - 
Ειδικό σχολείο 

Καλλονής

2 ώρες

9 ΝΑΝΙΔΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Κεραμίου

2 ώρες

10 ΑΛΕΞΕΛΛΗ 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Χιδήρων

2 ώρες

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Δαφίων

2 ώρες

12 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 
Παρακοίλων

2 ώρες

13 ΛΟΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Νηπιαγωγείο 
Βρίσας

2 ώρες

14 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 
ΡΟΔΑΝΘΗ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Αρίσβης

2 ώρες

15 ΑΜΠΑΤΖΗ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Δημοτικό - 
Νηπιαγωγείο 

Φίλιας

2 ώρες

(Αρ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου για 
την κάλυψη μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων: 
15475/12-11-2020).

(Αρ. απόφ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
3196/22-01-2021).

  Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ Φ.479.4/ΑΔ.600/Σ.155 (2)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας πολιτικού προ-

σωπικού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, 

έτους 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Ε.Τ.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον KAE του Π/Υ, οι-
κονομικού έτους 2021, του Μ.Τ.Α.

3. Την αύξηση του φόρτου εργασίας του Μ.Τ.Α. εξαιτίας 
της μείωσης του πολιτικού και του στρατιωτικού προ-
σωπικού και της μη αντικατάστασής του από άλλους, 
ανάλογων προσόντων, γεγονός που καθιστά αναγκαία 
την εργασία του υπάρχοντος προσωπικού και πέραν του 
κανονικού ωραρίου, για τη διεκπεραίωση εργασιών στα 
πλαίσια της αποστολής του Μ.Τ.Α., όπως: η έκδοση ορι-
στικών αποφάσεων απονομής μερίσματος σε μερισμα-
τούχους, οι οποίοι έχουν λάβει προσωρινό μέρισμα με 
βάση πράξη προκαταβολής στρατιωτικής σύνταξης, η 
χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου, η 
τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων - Ανάληψη Υποχρέω-
σης (πληθώρα δικαιολογητικών), η ανάρτηση πράξεων 
στο Μητρώο δημοσίων συμβάσεων, η συγκέντρωση 
μηνιαίως των απαραίτητων στοιχείων και ενημέρωση 
του μηχανογραφικού αρχείου για την έκδοση αφενός 
των μερισμάτων και της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕ-
ΜΑ (αποστολή αρχείων στην ΗΔΙΚΑ) και αφετέρου των 
στατιστικών στοιχείων (εσόδων - εξόδων) που αποστέλ-
λονται στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την οικο-
νομική κατάσταση του ΜΤΑ, η σύνταξη σχεδίων νόμων, 
κοινών υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. που αφορούν σε 
προσαρμογή της ειδικής νομοθεσίας του Ταμείου σε κεί-
μενη νομοθεσία ή γίνονται στα πλαίσια της αποστολής 
και βιωσιμότητάς του, η ολοκλήρωση ενεργειών για την 
έκδοση προεδρικού διατάγματος για το νέο Οργανισμό 
ΜΤΑ, η συγκέντρωση και υποβολή πληθώρας λογιστικών 
και στατιστικών στοιχείων (Ενιαία Αρχή Πληρωμών, σε 
μηνιαία βάση, Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων - Εξόδων 
στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, λόγω αυξημένων 
απαιτήσεων του Υπουργείου Οικονομικών), κατάρτιση 
Απολογισμού έτους 2020, σύνταξη προϋπολογισμού 
του έτους 2022, τυχόν τροποποιήσεις του Προϋπολο-
γισμού του έτους 2021, υποβολή δημοσιονομικών στό-
χων, υποβολή στην ΑΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων 
του Μ.Τ.Α. (ΦΜΥ, παρακρατούμενοι φόροι οικονομικού 
έτους 2020) και στον ΕΦΚΑ η ΑΠΔ, η υποβολή σε τριμη-
νιαία βάση στατιστικών δελτίων για την Ετήσια έρευνα 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πινάκων πραγματοποιή-
σεων δημοσιονομικών στόχων, στοιχείων για το δείκτη 
ΚΡΙ, πρόσθετες εργασίες λόγω επικείμενης Οικονομικής 
Επιθεώρησης έτους 2020, διαδικασία σάρωσης όλων 
των στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους μετόχων 
και μερισματούχων για την τήρηση του εν λόγω αρχείου 
σε ηλεκτρονική μορφή, ενέργειες για την κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας ΜΤΑ, διασταυρωτικός έλεγχος αναφο-
ρικά με την υποχρεωτική ασφάλιση τέκνων μετόχων 
και μερισματούχων για τη χορήγηση του Βοηθήματος 
Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας.

4. Το υπ’ αρ. 01/13-01-2021 πρακτικό απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αερο-
πορίας (Δ.Σ./Μ.Τ.Α.), ΑΔΑ: 6ΩΡΩ46ΨΧΗ5-Β8Ω.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη ποσού είκοσι χιλιά-
δων ευρώ (20.000,00 €) συνολικά, θα βαρύνει τις πιστώ-
σεις που έχουν αναγραφεί αντίστοιχα, στον ΚΑΕ 0261 του 
Π/Υ, οικονομικού έτους 2021, του Μ.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα-
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σχόλησης, πέρα από το κανονικό ωράριο, για το έτος 
2021, μέχρι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) ώρες, 
αναλυόμενες σε μέχρι (120) ώρες στο εξάμηνο ανά υπάλ-
ληλο (ήτοι 20 ώρες κατά μέσο όρο μηνιαίως), για έντεκα 
(11) μόνιμους υπαλλήλους του Μ.Τ.Α. κατηγοριών «ΠΕ», 
«ΤΕ» και «ΔΕ» και για δύο (2) υπαλλήλους του Μ.Τ.Α. με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
κατηγορίας «ΔΕ».

2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απα-
ραίτητη για την αντιμετώπιση πραγματικών εποχικών, 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
2021.

3. Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής απογευματι-
νής απασχόλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το προ-
βλεπόμενο όριο που ο νόμος ορίζει.

4. Η αντίστοιχη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί την 
πίστωση που ενεγράφη στον οικείο κωδικό του Π/Υ του 
Μ.Τ.Α. για το 2021.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 91/2196 (3)
      Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΕΠ 

του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/

2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/

2016 (Α΄ 83).
3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπό στοιχεία 126603/

Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την υπ’ αρ. 162818/29.9.2017 απόφαση του Υπουρ-

γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 993) με την 
οποία η Μαντέλη Βασιλική και Φραγκή Μαρία μετατά-
χθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συσταθείσα ορ-
γανική θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης 
της μισθοδοσίας τους. Προσήλθαν στις 24.10.2017 και 
ανέλαβαν αυθημερόν τα καθήκοντά τους.

5. Την υπ’ αρ. 785/32833/2.11.2017 πράξη της Πρυ-
τάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία τα 
ανωτέρω μέλη ΕΕΠ εντάχθηκαν στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Τα υπ’ αρ. 667/42758/18.12.2020 και 666/42757/
18.12.2020 έγγραφα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

με συνημμένες τις αποφάσεις της υπ’ αρ. 264/16.12.2020 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, περί καθο-
ρισμού του γνωστικού αντικειμένου των ανωτέρω μελών 
ΕΕΠ του Τμήματος.

7. Τις αιτήσεις των μελών ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνεται:

Ο καθορισμός των γνωστικών αντικειμένων των με-
λών ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Μαντέλη Βασιλική Δημήτριος

Αγγλόφωνο 
θέατρο με 

έμφαση στη 
μεταφραστική 

θεωρία και 
πράξη

2 Φραγκή Μαρία Δημήτριος

Εκπαίδευση, 
θεσμοί και 
παραγωγή 
θεάτρου - 

Θέατρο για 
παιδιά και 
εφήβους

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. ΤΕΚ 136 (4)
    Μετονομασία θεματικής ενότητας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του 

ν. 2552/1997 (Α’ 266).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-

ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης ’’Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου’’ (ΥΟΔΔ 721)» (ΥΟΔΔ 637/2020).

5. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 173/15-12-2020 συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 502/20.01.2021 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

7. Την υπ’ αρ. 800η/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τη μετονομασία της Θεματικής Ενότητας «Εξελίξεις 
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα» της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, που προβλέπεται 
στην υπό στοιχεία B1/685/1998 (Β’ 1101) υπουργική από-
φαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 
όμοια Β1/154/1999 (Β’ 405), σε «Κοινωνική Θεωρία και 
Νεωτερικότητα» χωρίς μεταβολή των γνωστικών της 
αντικειμένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ 135 (5)
    Δημιουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Εφαρ-

μοσμένη Γλωσσολογία. Πρακτική Ασκηση στη Δι-

δασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας» στη 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 και της περ. β’ 

της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α’ 266).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-

ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης ’’Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου’’ (ΥΟΔΔ 721)» (ΥΟΔΔ 637/2020).

5. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 173/15.12.2020 συνεδρίασης 
της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 502/20.01.2021 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

7. Την υπ’ αρ. 800η/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τη δημιουργία Θεματικής Ενότητας στη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου ως ακολούθως:

Τίτλος της ΘΕ: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Πρακτική 
Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσ-
σας, με γνωστικά αντικείμενα:

- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία της 
Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας

- Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως 
Ξένης Γλώσσας

- Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 32/7ο (6)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30ης τακτικής συνεδρί-

ασης της 26-11-2020 (θέμα έκτακτο 1ο) απόφα-

σης του Δ.Σ. για την αποζημίωση υπερωριακής 

απασχόλησης, καθώς και νυχτερινής εργασίμων 

ημερών και ημερησίας ή νυκτερινής που παρέχε-

ται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλ-

λήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

’’Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’, μόνιμων και ιδιωτικού δι-

καίου, για το έτος 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
’’Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 σύμ-

φωνα με τις οποίες «...Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργα-
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σίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο 
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.... 
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυν-
σης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.... Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευση τους» 
(Α΄ 176).

2. Το απόσπασμα πρακτικών της 25ης/13-12-2019 συ-
νεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (θέμα 40ο) όπου 
αποφασίστηκε να ζητηθεί το ποσό του 1.500.000,00 € 
για κάλυψη των υπερωριών και των νυχτερινών - εξαιρέ-
σιμων του προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου) 
και το ποσό των 150.000,00 € για την αποζημίωση των 
ενεργών εφημερίων των Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Ακτινοφυσικών 
και Κτηνιάτρων του Νοσοκομείου για το έτος 2020.

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 90622/23.12.2019 από-
φαση του Υφυπουργού Υγείας (Β΄ 5196) σχετικά με την 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια».

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 90623/23.12.2019 
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (Β΄ 5196) σχετικά με: 
«Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιο-
λόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και 
Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομι-
κή Περιφέρεια».

5. Την υπ’ αρ. 154/4.2.2020 απόφαση της Διοίκησης 
της 3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας με την οποία κατανέμεται 
στο Νοσοκομείο το ποσό του 1.274.300,00 € για κάλυ-
ψη των υπερωριών και των νυχτερινών - εξαιρέσιμων 
του προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου) του 
Νοσοκομείου.

6. Την υπ’ αρ. 155/4.2.2020 απόφαση της Διοίκησης 
της 3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας με την οποία κατανέμεται 
στο Νοσοκομείο μας το ποσό των 135.000,00 € για την 
αποζημίωση των εφημέριων (ενεργών, μικτού τύπου 
και ετοιμότητας) των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - 
Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.

7. Την υπ’ αρ. 3η τακτική συνεδρίαση/26.2.2020/θέμα 
31ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός υπερωριακής απασχό-
λησης/αποζημίωσης έτους 2020, καθώς και την Ορθή 
επανάληψή της.

8. Τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (νοσηλευ-
τικού και λοιπού προσωπικού) που θα πραγματοποιη-
θούν εντός του 2020.

9. Το άρθρο 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Α΄ 55/2020).

10. Τις υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ οικ.17705/12.3.2020 και 
Γ4β/ΓΠ 20013/20.3.2020 αποφάσεις του Υφυπουργού 

Υγείας Β. Κοντοζαμάνη, αναφορικά με την έγκριση πρό-
σληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, 
στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού.

11. Το γεγονός της πρόσληψης από τις ανωτέρω δύο 
αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας Β. Κοντοζαμάνη, 107 
ατόμων ως επικουρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτή-
των (νοσηλευτικού και λοιπού).

12. Την υπ’ αρ.1798/16-9-2020 απόφαση της 3ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας σχετικά με την έγκριση ανακατα-
νομής πιστώσεων και ωρών υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 3ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας.

13. Την υπ’ αρ. 28/5-11-2020 τακτική συνεδρίαση (θέμα 
έκτακτο 10ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την 
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω ανακατανομή πιστώσεων 
υπερωριακής απασχόλησης/αποζημίωσης έτους 2020.

14. Την με υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.74454/20-11-2020 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά την τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.90622/23-12-2019 
όμοιας για την καθιέρωση αμοιβής υπερωριακής, νυ-
χτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου.

15. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.70853/18-11-2020 από-
φαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά την τροποποίη-
ση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.79380/23-12-2019 (Β΄ 5196) 
όμοιας για την έγκριση Κατανομής Εφημέριων Ιατρικού 
Προσωπικού έτους 2020.

16. Το από 24-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας σχετικά με την μεταφορά 
πιστώσεων από τις τακτικές εφημερίες στις υπερωρίες 
και νυχτερινά εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

17. Την υπ’ αρ. 30η τακτική συνεδρίαση 26-11-2020 
(θέμα έκτακτο 1ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, 
με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω ανακατανομή πιστώ-
σεων υπερωριακής απασχόλησης/αποζημίωσης έτους 
2020.

17. Λόγω της παρούσης κατάστασης που επικρατεί για 
την καταπολέμηση της πανδημίας προκύπτει η ανάγκη 
για επιπλέον ώρες εργασίας του προσωπικού εκτός του 
ωραρίου ακόμη και στις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες.

18. Την υπ’ αρ. 25118/28-12-2020 εισήγηση της Υπο-
διεύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 30ης/26-11-2020 (Β΄ 5340) 
τακτικής συνεδρίασης (θέμα έκτακτο 1ο) απόφασης Δ.Σ. 
ως προς τα αποφασιστικά της μέρη Α και Β, και όσον 
αφορά στην κατανομή της υπερωριακής απασχόλησης/
αποζημίωσης που διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Υπερωριακής απασχόλησης σε καθημερινές εργά-
σιμες μονίμων υπαλλήλων του Νοσοκομείου, αλλά και 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το 
έτος 2020, ήτοι συνολικός αριθμός υπαλλήλων 1177 με 
120.000 ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4552 Τεύχος B’ 469/08.02.2021

επιμεριζόμενες σε 45.000 ώρες για το Α΄ εξάμηνο του 
2020, κόστους 210.000,00 ευρώ και 75.000 ώρες για το 
Β’ εξάμηνο του 2020, κόστους 293.300,00 ευρώ, σε βάρος 
του ΚΑΕ 261.

Β. Νυχτερινή εργασία σε καθημερινές και εργασία σε 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων -μονίμων και ιδιω-
τικού δικαίου- για το έτος 2020, ήτοι συνολικός αριθ-
μός υπαλλήλων 907 με 335.000 ωρών, επιμεριζόμενες 
σε 165.000 ώρες για το Α’ εξάμηνο του 2020 κόστους 
461.000,00 ευρώ και 170.000 ώρες για το Β’ εξάμηνο του 
2020 κόστους 475.000,00 ευρώ. Θα βαρύνει τον ΚΑΕ 263.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Εξοχή, 28 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΠΟΓΚΑΤΖΗ
Ι

Αριθμ. 865 (7)
    Καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και 

αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 

του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές 

ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

έτους 2021, του επιστημονικού, λοιπού προσωπι-

κού (πλην ιατρών) και προσωπικού με Συμβάσεις 

Ορισμένου Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα 

Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3329/2005 περί αρ-

μοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 

που καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόλη-
ση των υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λπ., όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 
περί μισθολογικών ρυθμίσεων, αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
περί ρυθμίσεων εφημέριων επιστημονικού προσωπικού.

5. Τις υπ’  αρ. 3810/15-1-2021 και 3807/15-1-2021 
αποφάσεις της 6ης ΥΠΕ σύμφωνα με τις οποίες η εγκε-
κριμένη πίστωση προσθέτων αμοιβών για το έτος 2021 
ανέρχεται για το επιστημονικό προσωπικό στο ποσό των 
35.000 €, για υπερωρίες, νυκτερινά και εξαιρέσιμα του 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου στο ποσό των 268.418,54 €, για 
νυκτερινά και εξαιρέσιμα του προσωπικού με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου το ποσό των 24.000,00 € που έχουν 
προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου 
για το έτος 2021.

6. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της νοση-
λευτικής, ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας της N.M. 

Άργους λόγω της επί 24ώρου λειτουργίας της και της 
μη επαρκούς κάλυψης των τμημάτων με το αναγκαίο 
προσωπικό, αποφασίζει:

Την καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του επιστημονικού, 
μόνιμου και ιδιωτικού διακαίου προσωπικού της N.M. 
Άργους ως εξής για το έτος 2021:

- 35.000 € για τις εφημερίες επιστημονικού προσω-
πικού (ο ΚΑΕ που θα επιβαρύνονται είναι οι εξής: 261)

- και
- 268.418,54 € για τις πρόσθετες αμοιβές του λοιπού 

(πλην ιατρικού) προσωπικού (οι ΚΑΕ που θα επιβαρύνο-
νται είναι οι εξής: 261, 263),

- 24.000,00 € για προσθετές αμοιβές προσωπικού ΣΟΧ 
(οι ΚΑΕ που θα επιβαρύνονται είναι οι εξής: 212).

Αναλυτικά:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2021

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΤ
Ο

Μ
Α

Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Σ 

ΕΦ
Η

Μ
ΕΡ

ΙΩ
Ν

 /
Ω

ΡΩ
Ν

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7 190 17.500 €

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

251 61.935 134.209,27 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΧ 33 5.987 12.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 291 68.112 163.709,27 €

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΤ
Ο

Μ
Α

Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Σ 

ΕΦ
Η

Μ
ΕΡ

ΙΩ
Ν

 /
Ω

ΡΩ
Ν

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7 190 17.500 €

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

251 61.935 134.209,27 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΧ 33 5.987 12.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 291 68.112 163.709,27 €
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άργος, 22 Ιανουαρίου 2021

  Η Πρόεδρος 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ

Ι

Αριθμ. 000567 (8)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας του υπαλληλι-

κού προσωπικού της ΔΑΕΜ για το Α’ εξάμηνο 

2021.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΑΕΜ Α.Ε. 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011«Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 - 2015» (Α’ 226). 

β. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015«Αποζημίωση για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - 
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176). 

γ. Των παρ. 1β’ και 3β’ του άρθρου 252 και του άρθρου 
265 Κ.Δ.Κ. ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α΄ 114). 

δ. Του άρθρου 225 του ν. 3463/2006, όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις διατάξεις του 
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012. 

ε. Της υπ’  αρ. 193428/01.09.2020 προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της ΔΑΕΜ και του Δήμου Αθηναίων 
με τίτλο «Για α) Την Μηχανογραφική και τη Λειτουργική 
Υποστήριξη, τον Εκσυχρονισμό και την Βελτιστοποίηση 
των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των Εφαρμογών και των 
Υποδομών των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
και της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων».

στ. Της υπ’ αρ. 179373/05-08-2020 προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., 
που αφορά στην υποστήριξη της μηχανογραφικής υπο-
δομής και των δικτύων Νέας Γενιάς του Δήμου Αθηναίων. 

ζ. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των 
Ανωνύμων Εταιρειών» (Α’ 104). 

2. Την κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών: 
Α. της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθη-

ναίων, του τμήματος λογιστηρίου κατόπιν του υπ’ αρ. 
009441/22-12-2020 και του υπ’ αρ. 009469/22-12-2020 
αιτήματος υπερωριών της ως άνω Διεύθυνσης,

Β. της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης της ΔΑΕΜ Α.Ε. κατόπιν του υπ’ αρ. 009443/
22.12.2020 αιτήματος υπερωριών της ως άνω Διεύθυνσης,

Γ. της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης έργων 
της ΔΑΕΜ Α.Ε. κατόπιν του υπ’ αρ. 009082/10-12-2020 
αιτήματος υπερωριών της ως άνω Διεύθυνσης,

Δ. της Διεύθυνσης Πληροφορικής και επικοινωνιών 
της ΔΑΕΜ Α.Ε. κατόπιν του υπ’ αρ. 000214/12-12-2020 
αιτήματος υπερωριών της ως άνω Διεύθυνσης,

Ε. το Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων της ΔΑΕΜ Α.Ε. 
κατόπιν του υπ’ αρ. 000193/12-01-2021 αιτήματος υπε-
ρωριών της ως άνω Διεύθυνσης,

Η. της Υποδιεύθυνσης Επιχειρησιακής Μονάδας Ελεγ-
χόμενης Στάθμευσης της ΔΑΕΜ Α.Ε. κατόπιν του υπ’ αρ. 
0009634/31-12-2020 αιτήματος υπερωριών της ως άνω 
Υποδιεύθυνσης,

Ζ. Γραφείο Προέδρου γραμματειακή υποστήριξη της 
ΔΑΕΜ Α.Ε. κατόπιν του υπ’ αρ. 009060/09-12-2020 και 
του υπ’ αρ. 009062/09-12-2020 αιτήματος υπερωριών 
του Γραφείου Προέδρου. 

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΑΕΜ Α.Ε: ΔΣ02/15-01-2021/θ.2 με την οποία εγκρίθη-
κε ο προγραμματισμός της εταιρείας και οι κατωτέρω 
ώρες υπερωριακής εργασίας, αποφασίζει και εγκρίνει:

Την κατά προγραμματισμό και ανώτατο όριο υπερω-
ριακή απασχόληση του κάτωθι υπαλληλικού προσωπι-
κού της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο 2021, η οποία δεν 
θα υπερβαίνει τις 120 ώρες για το ως άνω εξάμηνο, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη των ως άνω έκτακτων αναγκών: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /
ΤΜΗΜΑ Ω

ΡΕ
Σ 

ΕΞ
Α

Μ
Η

Ν
Ο

Υ 

ΤΗΝΙΑΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ 120 

ΓΚΟΥΜΟΥΔΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ 120 

ΠΗΧΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 120 

ΣΑΒΒΑΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 120 

ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ 120 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ 120 

ΛΕΜΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ 120 

ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. 120 

ΔΗΜΑΡΕΛΛΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ 120 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤ 120 

ΤΖΕΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΥΠΟ. ΕΦΑΡΜ. 120 

ΓΚΟΥΜΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΥΠΟ. ΕΦΑΡΜ 120 

ΕΛ ΓΚΑΜΑΛΙ 
ΧΑΡΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΔΙΑΧ. ΣΥΣΤΗ. 120 
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ΣΚΙΑΔΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΔΙΑΧ. ΣΥΣΤΗ. 120 

ΞΕΝΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 120 

ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΤΑ-
ΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. Δ.Α. 120 

ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Α. 120 

ΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 120 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ 120 

ΦΥΤΡΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ 120 

ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ /
MARKETING 120 

Το συνολικό κόστος της δαπάνης για τις ως άνω ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης προϋπολογίζεται να ανέλθει 
κατ’ανώτατο ύψος στο ποσό των 16.000,00 €. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην υπ’ αρ. 8/245/5-1-2021 απόφαση του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 153), στη σελίδα 1384, 
στην α’ στήλη, στον 25ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «των δυχτυακών κόμβων» ,
 στο ορθό:  «των δικτυακών κόμβων».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02004690802210008*


		2021-02-08T17:54:45+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




