E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2020.02.21 16:38:32
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

6205

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 162006/40269/11-06-2019
(ΦΕΚ 2935/Β΄/12-7-2019) απόφασης «Σύσταση
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του άρθρου 27 του
ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης {απογευματινής} πέραν της υποχρεωτικής, για τους
υπαλλήλους (μόνιμους και Ι.Δ.ΑΧ), που τηρούν τα
Πρακτικά των Κοινοτήτων του Δήμου Ανατολικής
Σάμου για το Α΄ και Β΄ Εξάμηνο έτους 2020.

3

Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το α’ εξάμηνο
2020.

4

Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc eLearning).

Αρ. Φύλλου 538

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.22478/5385

(1)

Τροποποίηση της 162006/40269/11.6.2019 (ΦΕΚ
2935/Β΄/12.7.2019) απόφασης «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρθρου 27 του ν. 4399/
2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α΄/2016)
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το
άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄/45/1999)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13,
14 και 15 αυτού.
3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ...», όπως ισχύει.
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4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την εγκύκλιο 133583/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΑ
8465307-23Ζ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»
(Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, Τμηματική
καταβολή των Ενισχύσεων, Λειτουργία Γνωμοδοτικών
Επιτροπών)».
8. Την απόφαση 26226/3-3-2017 (ΥΟΔΔ 117) των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
«Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016».
9. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017)
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 106
«Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων» (παρ. 9) αυτού.
10. Τις διατάξεις των προγενέστερων αναπτυξιακών
νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
11. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης περί σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρθου 27 του ν. 4399/2016
και καθορισμού του τρόπου λειτουργίας της.
12. Το γεγονός ότι λόγω ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και
γενικότερα την οικονομία της χώρας, δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
13. Την αριθμ. 162006/40269/11-6-2019 απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 162006/40269/11-6-2019
(ΦΕΚ 2935/Β΄/12-7-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της», ως εξής:
Άρθρο 1
1. Ως προς την παρ. 2 (Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής) του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:
Ι. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, με αναπληρωτή
αυτού τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας.
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II. α. Ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αντί του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης ,Υποδομών, Δικτύων και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
II. β. Ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αναπληρωτή του τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Λακωνίας.
2. Ως προς την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:
Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ή ο αναπληρωτής του. Ως αναπληρωτής του
ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αρκαδίας.
Άρθρο 2
Α. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παράγραφος 2 της
αριθμ. 162006/40269/11.6.2019 (ΦΕΚ 2935/Β΄/12.7.2019)
απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Σύσταση
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της», διαμορφώνεται ως εξής:
Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
Ι. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, με αναπληρωτή
του τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας.
ΙΙ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας.
III. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
IV. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
V. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Vl. ΄Ενας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
VII. ΄Ενας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Ανάπτυξης/
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
VIII. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΙΧ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. (Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου).
Χ. ΄Ενας (1) εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
XI. ΄Ενας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
ΧΙΙ. ΄Ενας (1) εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ή Π.Ε.
Β. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής:
Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ή ο αναπληρωτής του. Ως αναπληρωτής του
ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αρκαδίας. Ο
Αναπληρωτής του δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 4 της αριθμ.
162006/40269/11-6-2019 (ΦΕΚ 2935/Β΄/12-7-2019) απόφασης.
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Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ.
162006/40269/11-6-2019 απόφαση (ΦΕΚ 2935/Β΄/
12-7-2019).
Άρθρο 4
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 27 Ιανουαρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
I

Αριθμ. 1430/2020
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης {απογευματινής} πέραν της υποχρεωτικής, για τους
υπαλλήλους (μόνιμους και Ι.Δ.ΑΧ), που τηρούν
τα Πρακτικά των Κοινοτήτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου για το Α΄ και Β΄ Εξάμηνο έτους 2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 1726/3-9-2014 απόφαση Δημάρχου
Σάμου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και
του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-1997).
5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β΄/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης ’’Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των Δημόσιων Υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ’’».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 που
αφορά στην αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015).
7. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/1015/
ΔΕΠ/5-1-2016: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και
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των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον
Δήμο.
9. Το γεγονός ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου
τηρούν, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας
τους, τα πρακτικά συνεδριάσεων των Κοινοτήτων του
Δήμου Ανατολικής Σάμου.
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την ως άνω απασχόληση, σύμφωνα με την αριθμ. 5958/
20-12-2019 βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών, θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον
κωδικό Κ.Α.:10.6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού
Συμβουλίου, Ληξιάρχων και Ν.Π.Δ.Δ αμοιβή υπαλλήλων
Γραμματειακής Υποστήριξης», με πίστωση ποσού 10.000
ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού
έτους 2020, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το Α΄ και Β΄ Εξάμηνο του έτους 2020
υπερωριακή απασχόληση και πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου Ανατολικής
Σάμου που τηρούν τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Κοινοτήτων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ έως και 120 ώρες, συνολικά,
ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, με την προβλεπόμενη
από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προαναφερθεισών υπηρεσιακών αναγκών του, ως ακολούθως:
1. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Κοινότητας Σαμίων
και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
2. Για έναν υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Κοινότητας Παλαιοκάστρου και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
3. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου της
Κοινότητας Βαθέος και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
4. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων Κοκκαρίου - Βουρλιωτών - Σταυρινήδων Μανολατών - Αμπέλου - Αγίου Κων/νου και έως είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως.
5. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου της
Κοινότητας Πυθαγορείου, της Κοινότητας Μυτιληνιών
και της Κοινότητας Παγώνδα και έως είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
6. Για έναν υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου της
Κοινότητας Χώρας και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
7. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων Πύργου και Κουμαραδαίων και έως είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως.
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8. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρατζαίων και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
9. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου της
Κοινότητας Μύλων και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
10. Για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων Μεσογείου και Πανδρόσου και έως είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως.
Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη από
την ως άνω απασχόληση, η οποία θα αντιμετωπισθεί
από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους κωδικούς
Κ.Α.:10.6012.001, με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου,
Ληξιάρχων και Ν.Π.Δ.Δ αμοιβή υπαλλήλων Γραμματειακής Υποστήριξης», ποσού 10.000 ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά υπάλληλο για
κάθε εξάμηνο του έτους 2020.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
θα πραγματοποιείται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας και κάθε μήνα θα εκδίδεται βεβαίωση των
προϊσταμένων των υπηρεσιών με τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 7 Φεβρουαρίου 2020
Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
I

Αριθμ. 782
(3)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το α’ εξάμηνο 2020.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015),
όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ
(ΑΔΑ: ΩΛΩΣΗ-ΟΝΜ) για την εφαρμογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
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3. Την από 12-12-2019 απόφαση της 3ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Π.Α. Οικονομικού
Έτους 2020», με την οποία, μεταξύ άλλων:
• αποφασίστηκε η εγγραφή πίστωσης ποσού 30.000 €
στον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., οικον. έτους 2020 για
αποζημίωση των υπαλλήλων του Ο.Π.Α. για εργασία καθ'
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών.
• εξουσιοδοτήθηκε ο Πρύτανης του Ο.Π.Α. να ορίσει
με απόφασή του τον αριθμό των υπαλλήλων, το χρονικό
διάστημα και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους,
μέσα στα όρια της σχετικής πίστωσης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
4. Τις σχετικές περί αρμοδιοτήτων Πρύτανη διατάξεις
της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-2017 τ.Α΄).
5. Τη με αριθμ. 198585/Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653
ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός
του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή
Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη
θητεία, από την έκδοσή της.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018
(ΦΕΚ 142/3-8-2018 τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω
θητεία λήγει στις 31-8-2020.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 203/1996 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Π.Α.» (ΦΕΚ 160/16-7-1996 τ.Α΄).
8. Την ανάγκη περάτωσης εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες συνεπάγονται
την απασχόληση υπαλλήλων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας τους και
συγκεκριμένα τις ανάγκες:
- Υποστήριξης, ενημέρωσης, αναβάθμισης και ελέγχου
των πάσης φύσης Πληροφοριακών Συστημάτων, της
ιστοσελίδας και των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
- Ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών για τις εγγραφές νεοεισερχόμενων φοιτητών
όλων των κατηγοριών.
- Ενημέρωσης και επικαιροποίησης των ατομικών φακέλων των φοιτητών και αποφοίτων του Ο.Π.Α.
- Αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για την προετοιμασία των τελετών ορκωμοσίας
πτυχιούχων.
- Αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων μαθημάτων
και διδασκόντων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών.
- Αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από τη διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου.
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- Διοικητικής υποστήριξης της προετοιμασίας σεμιναρίων στα πλαίσια προπτυχιακών μαθημάτων.
- Αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των οικονομικών υπηρεσιών και της Μ.Ο.Δ.Υ. του
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, λόγω εφαρμογής αλλαγών στη νομοθεσία,
εκτέλεσης περιοδικών εργασιών εντός προθεσμιών, εργασιών κλεισίματος οικονομικού έτους και έναρξης νέου
οικονομικού έτους.
- Εντοπισμού και καταγραφής των αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
- Σύνταξης όλων των προβλεπόμενων κανονισμών
και κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τον
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017).
- Διερεύνησης αποφάσεων Συγκλήτου, παρελθόντων
ετών.
- Υποστήριξης της διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
πέραν του ωραρίου των υπαλλήλων καθώς και της έγκαιρης εκτέλεσης των αποφάσεών τους.
- Γραμματειακής υποστήριξης της διαδικασίας εκλογών και εξελίξεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού.
- Καταλογογράφησης και απογραφής των συλλογών
της βιβλιοθήκης και της αποσυμφόρησης των συλλογών
από βιβλία που δεν ανήκουν στην προτεινόμενη βιβλιογραφία ή έχουν χαμηλή κυκλοφορία.
- Προετοιμασίας και υλοποίησης σεμιναρίων στη
χρήση και αξιοποίηση των βιβλιογραφικών πηγών της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.
- Εκτέλεσης εργασιών αρχειοθέτησης, μεταφοράς υλικού από και προς αποθηκευτικούς χώρους, ταξινόμησης
και καταγραφής αρχειακού υλικού του Πανεπιστημίου.
- Τεχνικής υποστήριξης της αίθουσας τηλεδιασκέψεων
του Ο.Π.Α. σε ώρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
- Εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου σε ώρες πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας.
- Αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης
σε ώρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
9. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών για το το πρώτο εξάμηνο έτους 2020
προκαλείται δαπάνη ποσού δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €) σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 0261.00 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του
Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2020 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Τη με αριθμ. 0022/1/27-1-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΩΙΤ469Β4Μ-2ΗΜ) προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00 €), αποφασίζουμε:
• Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας καθ' υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του Οι-
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κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη δημοσίευση
της παρούσας έως 30-6-2020 με την προβλεπόμενη από
το νόμο αμοιβή, του κατωτέρω προσωπικού για τους
αναφερόμενους σ' αυτή λόγους, ως ακολούθως:
Έως σαράντα (40) υπάλληλοι, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.,
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να εργάζονται υπερωριακά έως εξήντα (60) ώρες συνολικά ο καθένας έως
και 30-6-2020 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έως οκτώ (8) υπάλληλοι, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, να εργάζονται υπερωριακά έως
σαράντα οκτώ (48) ώρες συνολικά ο καθένας έως και 306-2020 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έως τέσσερις (4) υπάλληλοι, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να εργάζονται υπερωριακά έως σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας έως και
30-6-2020 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έως επτά (7) υπάλληλοι, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, να εργάζονται υπερωριακά έως
τριάντα δύο (32) ώρες συνολικά ο καθένας έως και 306-2020 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Με απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών θα ορίζονται ανά μήνα οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες
απασχόλησης.
• Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και
τη βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και αυτοτελών Τμημάτων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα
του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της
παρουσίας του προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 20200671
(4)
Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc eLearning).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 6η/23-12-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/
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2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
2. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.
3. Τις διατάξεις των περ. ιβ, ιη και λστ της παρ. 2 του
άρθρου 13 και του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. 9977/Β7/24-2-2004 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 403/τ.Β΄/27-2-2004) περί έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά
Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση».
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθμ.
15/18-6-2014 ειδικής σύνθεσης της Συγκλήτου (θέμα 3ο
«Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Π.Μ.Σ. "Διδακτική της
Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα"»).
6. Την αριθμ. 117295/Γ2/24-7-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2148/τ.Β΄/5-8-2014) «Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού
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Τίτλου Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς».
7. Την αριθμ. 3/20-1-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) περί εγκρίσεως
του αιτήματος για κατοχύρωση παιδαγωγικής επάρκειας.
8. Την αριθμ. 20183530/7-6-2018 απόφαση Συγκλήτου
(ΦΕΚ 2505/τ.Β΄/29-6-2018) περί Επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc eLearning).
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της 7ης Οκτωβρίου 2019 (Συνεδρίαση
2η).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc eLearning).
Η απόφαση αυτή καταλαμβάνει τους εισακτέους από
το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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