
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης: α) για 
την τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, 
β) Ληξιάρχου Δήμου Μυτιλήνης

2 Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου Κοινωνικής Στατι-
στικής και Ανάλυσης Δεδομένων στο Τμήμα Κοι-
νωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστη-
μών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.

3 Έγκριση αποζημίωσης για εργασία για τα έτη 
2019 και 2020 προς συμπλήρωση του υποχρεω-
τικού ωραρίου σε δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους 
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης. 

4 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης προσωπικού του Οργανισμού Κοινωνι-
κής Προστασίας και Παιδείας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στα ΚΔΑΠ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης έτους 2020.

7 Καθιέρωση και έγκριση δεδουλευμένων ωρών 
Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της 
υποχρεωτικής, καθώς και Νυχτερινής και Εξαιρέσι-
μης εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαί-
ας υποχρεωτικής, προσωπικού της «Οργανισμός 
Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε.» για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 901 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης: α) για 

την τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, 

β) Ληξιάρχου Δήμου Μυτιλήνης.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

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

περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ τ. Α’/09-03-2019) 

«Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δη-
μόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασι-
ών και λοιπές διατάξεις», άρθρο 154 «Τροποποίηση του 
άρθρου 1 του ν. 3852/2010».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδι-
κασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και το ύψος 
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(Φ.Ε.Κ. 143/Α’/28-6-2007).

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
6. Την υπ’ αριθ. 2/19657/0022/28-5-2009 κοινή υπουρ-

γική απόφαση Εσωτερικών και Οικονομίας Οικονομικών 
με θέμα «Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλη-
σης υπαλλήλων ΟΤΑ που τηρούν πρακτικά των συνε-
δριάσεων του Δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου...» 
(ΦΕΚ 1085/ Β’/5-6-5009)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

8. Την με αριθ. 869/2019 απόφαση του Δημάρχου Μυ-
τιλήνης περί ανάθεσης σε δημοτικό υπάλληλο, κατηγο-
ρίας ΠΕ, τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης.

9. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου γίνονται πάντα απογευματινές ώρες και ο 
δημοτικός υπάλληλος που τηρεί τα πρακτικά των συνε-
δριάσεων προσφέρει υπερωριακή εργασία πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

10. Την υπ’ αριθ. 363/7-10-2019 απόφαση Δημάρχου 
Μυτιλήνης νια την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δή-
μου Μυτιλήνης σε δημοτική υπάλληλο, κατηγορίας TE, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 3866/τ.Β’/21.10.2019.

11. Το γεγονός ότι πάρα πολλές Ληξιαρχικές Πράξεις 
(πολιτικοί γάμοι κτλ) πραγματοποιούνται απογευματινές 
ώρες, και ο Ληξίαρχος του Δήμου Μυτιλήνης προσφέρει 
υπερωριακή εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 
10.6012.0000 «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 
μονίμων» του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης 
έτους 2020.

13. Την ανάνκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Μυ-
τιλήνης, αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την υπερωριακή, απογευματινή, απα-
σχόληση με αμοιβή έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, 
ήτοι συνολικά 120 ώρες κατά το χρονικό διάστημα από 
1/1/2020 έως και 30/6/2020 (Α’ Εξάμηνο 2020) και έως 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, ήτοι συνολικά 120 ώρες το 
χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως και 31/12/2020 
(Β’ εξάμηνο 2020) με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, ήτοι:

Α) Ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ νια 
την τήρηση των πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου τις απογευματινές ώρες.

Β) Ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου κατηγορίας TE νια 
την τήρηση Ληξιαρχικών Πράξεων (πολιτικοί νάμοι κλπ) 
τις απογευματινές ώρες.

- Η δαπάνη για την καταβολή της σχετικής αποζημίω-
σης θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0000 «Αποζημίωση 
υπερωριακής απασχόλησης μονίμων» του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020.

- Οι παραπάνω εργασίες πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου θα βεβαιώνονται μηνιαίως από τον Αντιδή-
μαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 25 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

    Αριθμ. πράξης 267 (2) 
Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου Κοινωνικής Στατι-

στικής και Ανάλυσης Δεδομένων στο Τμήμα Κοι-

νωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστη-

μών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Εργαστήρια και Μου-

σεία», άρθρα: 28 «Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα» 
παρ. 2 και 29 «Διευθυντής εργαστηρίου και Μουσείου» 
παρ. 1(α) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114).

• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ «Όργανα των Α.Ε.Ι. και 
των Μονάδων τους», άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος» 
παρ. 2 του ν. 4485/2017.

• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83).

• Τις διατάξεις του π.δ. 159/84 «Προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (ΦΕΚ Α΄ 53).

• Το απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών (συνεδρίαση 9/10/2019).

• Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ιδρύματος και

• Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο οργανισμός του 
Πανεπιστημίου.

• Την από 29/10/2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών, εγκρίνει: 

την ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» 
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εργαστήριο με 
την επωνυμία «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και 
Ανάλυσης Δεδομένων», το οποίο εξυπηρετεί ερευνητι-
κές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής. Ειδικότερα στόχος του εργαστηρίου είναι ο 
συνδυασμός βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα 
γνωστικά αντικείμενα της Υπολογιστικής και της Κοινω-
νικής Στατιστικής, της Ανάλυσης Κοινωνικών Δεδομένων 
και της Κοινωνικής Έρευνας προκειμένου τα ερευνητικά 
πορίσματα να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων 
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης 
Δεδομένων» παρέχει δε την απαραίτητη υλικοτεχνική 
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υποδομή για τη διεξαγωγή μαθημάτων (προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών) και σεμιναρίων καθώς επίσης και την 
υποστήριξη εργασιών (πτυχιακών και μεταπτυχιακών 
διπλωματικών) και διδακτορικών διατριβών.

Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυ-
σης Δεδομένων» συνιστά μετεξέλιξη του «Εργαστηρίου 
Πληροφορικής», το οποίο ιδρύθηκε το 2008 με συγχρη-
ματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 
και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχι-
ακών Σπουδών.

Άρθρο 2
Αντικείμενα Δραστηριότητας

Τα αντικείμενα δραστηριότητας του «Εργαστηρίου 
Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» επι-
κεντρώνονται στην ανάλυση κοινωνικών δεδομένων με 
μεθόδους που εμπίπτουν στην περιοχή της Υπολογιστι-
κής και της Κοινωνικής Στατιστικής και της Ανάλυσης Δε-
δομένων και αφορούν στα επιμέρους πεδία εφαρμογής 
της Κοινωνικής Πολιτικής. Ενδεικτικά η δραστηριότητα 
του «Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης 
Δεδομένων» περιλαμβάνει:

• Τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών αυτοτελώς, 
κατ’ ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

• Την παραγωγή παντός είδους εκπαιδευτικού, επο-
πτικού και βοηθητικού υλικού για την υποστήριξη της 
έρευνας, της διδασκαλίας σε θέματα που αναφέρονται 
είτε στο «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανά-
λυσης Δεδομένων» είτε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.

• Την ανάληψη παντός είδους επιστημονικής πρωτο-
βουλίας και δραστηριότητας που είναι δυνατό να διευ-
κολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, να προάγει τη σύνδεση της επιστημονικής 
έρευνας με τη διδασκαλία και να καταστήσει προσιτή 
την επιστημονική γνώση στον ευρύτερο εκτός του Πα-
νεπιστημίου χώρο.

Άρθρο 3 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
• Τη μετεξέλιξη του «Εργαστηρίου Πληροφορικής», το 

οποίο ιδρύθηκε το 2008 με συγχρηματοδότηση από το 
Υπουργείο Εθνικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών που λει-
τουργεί από το 2008 μέχρι σήμερα.

• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής σε ζητήματα και θεματικές 
ενότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστη-
ρίου και του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών 
μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών σε ζητήματα και θεματικές ενότη-
τες, που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου.

• Την κάθε μορφής συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του 
εξωτερικού στον βαθμό που οι επιστημονικοί και ερευ-
νητικοί τους στόχοι είναι συμβατοί με τους στόχους του 
εργαστηρίου.

• Την παροχή στήριξης τόσο ως προς τις υποδομές όσο 
και ως προς τη διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων 
των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταδιδακτορικών 
ερευνητών/τριών του τμήματος.

• Τη διοργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων και Επιστη-
μονικών Συνεδρίων.

• Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και επιστημο-
νικών εκδόσεων.

• Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως προβλέ-
πεται να ρυθμιστεί με το προεδρικό διάταγμα της παρα-
γράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 [ΦΕΚ Α΄114].

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Κοινω-
νικής Πολιτικής, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προ-
σωπικού (ΕΤΕΠ), από μέλη εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), από διδάσκοντες του Τμήματος 
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Απόκτησης Διδακτικής 
Εμπειρίας, καθώς και από Επισκέπτες Μεταδιδακτορι-
κούς Ερευνητές και από υποψήφιους διδάκτορες, μετά 
από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής, και εφόσον τα γνωστικά αντι-
κείμενα της θέσης τους εμπίπτουν στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

• Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, που ανήκει σε μία από τις τρεις καθηγητικές 
βαθμίδες.

• Ο/Η Διευθυντής/τρια εκλέγεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος με τριετή θητεία. Τα σχετικά με τα κωλύ-
ματα εκλογής, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος και τη λήξη της θητείας του/της Διευθυντή/
τριας ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 
του ν. 4485/2017. Η διαδικασία εκλογής του/της Διευ-
θυντή/τριας διεξάγεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ν. 4485/2017.

• Ο/Η Διευθυντής/τρια του εργαστηρίου ασκεί τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες καθώς και όσες αρμοδιότητες του 
αναθέτει η Συνέλευση του τμήματος:

- Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του εργαστηρίου και ενημερώνει τακτικά τη 
Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για την 
πορεία της δραστηριότητας του εργαστηρίου.

- Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την υποβολή 
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγραμ-
ματισμού της λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς και 
του αντίστοιχου προϋπολογισμού, και μεριμνά για την 
υλοποίησή του.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50860 Τεύχος B’ 4532/11.12.2019

- Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου κάθε ακαδημαϊκού 
έτους.

- Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
και των δαπανών του εργαστηρίου και λογοδοτεί στη 
Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

- Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου και υπο-
βάλλει σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής.

- Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού του εργαστηρίου.

- Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι 
υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Ο χώρος εγκατάστασης του ερ-
γαστηρίου είναι ο χώρος εκείνος που έχει παραχωρηθεί 
από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών στο εργαστήριο Πληροφορικής. Ειδικότερα, ο 
χώρος του εργαστηρίου βρίσκεται στο ισόγειο του Γυάλι-
νου Κτιρίου του Παντείου Πανεπιστημίου (Εργαστήριο 2).
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με την 
επωνυμία του εργαστηρίου «Εργαστήριο Κοινωνικής 
Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων».

2. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει την ευθύνη για την εν γέ-
νει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση των 
αναλώσιμων υλικών, αλλά και του κινητού εξοπλισμού, 
που ανήκει στο εργαστήριο, καθώς και για την παραμονή 
των εργαζομένων στους χώρους του εργαστηρίου.

3. Η χρήση των χώρων και του εξοπλισμού του εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο από τα μέλη του εργαστη-
ρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
απόφασης, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του/της 
Διευθυντή/τριας και από τους φοιτητές/τριες του Τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής σε ώρες που ορίζονται από 
τον/την Διευθυντή/τρια.

Άρθρο 7 
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από τις ακό-
λουθες πηγές:

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

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, όπως αυτή πρό-
κειται να ρυθμιστεί με το προεδρικό διάταγμα της παρα-
γράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 [ΦΕΚ Α΄114].

4. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής για τους σκοπούς του εργαστηρίου μετά από 
ρητή έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής.

5. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του εργα-
στηρίου μετά από ρητή έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

6. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντίκειται στο νόμο.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγρά-
φων.

• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών ή 

άλλων εκδόσεων.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
Με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας μπορεί να τη-

ρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 23846/20.11.2019 (3)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία για τα έτη 

2019 και 2020 προς συμπλήρωση του υποχρεω-

τικού ωραρίου σε δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους 

της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο-

γικής Εκπαίδευσης. 

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(Συνεδρίαση 42/18.10.2019 θέμα 1.2) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3027/28-6-2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α’) που αφορά 

«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την ίδρυση Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ.

2. Το π.δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/13) που αφορά σε 
«Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και 
ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).».

3. Το άρθρο 29 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/13) που 
αφορά «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις».
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4. Την αριθμ. 54591/Ζ1/11-4-2016 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/ 
1-4-2016) υπουργική απόφαση που αφορά την ανασυ-
γκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύ-
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 25, παρ. 9, του ν. 4440/2016 και του άρθρου 
64 του ν. 4590/2019.

6. Το ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, Λειτουργία, Δια-
σφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

7. Το ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ.Α’) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ. Α’).

8. Του άρθρου 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» (ΦΕΚ 176/16-12-2015, τ.Α’). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/12.12.2017). 

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.42766/16.11.2018 (ΦΕΚ 
5357/τ.Β΄/29.11.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

11. Το υπ’ αριθμ. 11/22.3.2019 (θέμα 3.1) απόσπασμα 
Πράξης της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για 
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού φύλαξης. 

12. Την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. 
πρωτ. 16546_2019/3.9.2019 (ΑΔΑ: ΨΩΠΖ46Ψ8ΧΙ-ΠΘ7) 
για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
για την κάλυψη αναγκών φύλαξης κατόπιν των διορθώ-
σεων του ΑΣΕΠ. 

13. Την αριθμ. 41/15-10-2019 απόφαση της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ με ΑΔΑ ΩΒ9Ρ46Ψ8ΧΙ-66Ι περί έγκρισης προ-
σωρινών πινάκων. 

14. Τη με αριθμ. ΟΥΔ/204 απόφαση «Έγκριση ανάλη-
ψης πολυετούς υποχρέωσης» του Προέδρου της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ με ΑΔΑ: 6ΨΟΧ46Ψ8ΧΙ-504. 

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-
θεί δαπάνη ύψους 10.946,68 ευρώ για τα έτη 2019 και 
2020 η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτι-
κού προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ και ειδικότερα από 
τον ΚΑΕ 0263 των ετών 2019 (κατ’ εκτίμηση 2.000,00€) 
και 2020 (κατ’ εκτίμηση 8.946,68), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της αποζημίωσης για εργασία για τα έτη 
2019 και 2020 (έξι μήνες) προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου σε δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους της 
ΑΣΠΑΙΤΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΙΔΟΧ), ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας, ειδικότητας 
Φυλάκων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν από την επί 24ώρου βάσεως λειτουργία 
του ιδρύματος.

Οι ώρες απασχόλησης θα ορίζονται ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα παρουσιάζονται για την επί 24ώρου βά-
σεως λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης των κτηριακών 

εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, ο δε συνολι-
κός αριθμός τους δεν θα υπερβεί κατ’ εκτίμηση τις 1.000 
ώρες για το έτος 2019 και τις 5.000 ώρες για το έτος 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. απόφ. 20-04 (4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης προσωπικού του Οργανισμού Κοινω-

νικής Προστασίας και Παιδείας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114 τ.Α7 08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 

Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου 
Κέρκυρας.

6. Τις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης προσωπικού 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, που δημιουρ-
γούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για:

- Την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω του προγράμ-
ματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής», και μέσω του προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».

- Την διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασιών σε συν-
δυασμό με υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού

- Τις εγγραφές Νηπίων και Βρεφών για 17 δομές.
- Την έκδοση μισθοδοσίας και διεκπεραίωση υποθέ-

σεων του προσωπικού του οργανισμού
- Την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, προϋπολογι-

σμού και παροχή στοιχείων για την έναρξη εφαρμογής 
του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει έως του ποσού 
των 5.251,20 ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6012, 
ΚΑ 10.6022, ΚΑ 60.6042.01, ΚΑ 15.6022, ΚΑ 15.6042, 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» του προϋπολο-
γισμού 2019 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας, αποφασίζει:

Εγκρίνει την κατανομή του ανωτάτου ορίου απογευμα-
τινής υπερωριακής απασχόλησης (όχι αργιών) ως προς 
των αριθμό των υπαλλήλων στις κάτωθι διευθύνσεις και 
τμήματα του οργανισμού για το Β’ εξάμηνο του 2019 
ως εξής:
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΗΛΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 

ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟ-

ΛΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΑΡΓΙΕΣ) 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 120

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 5 600

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1 120

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1 120 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

2 240

H κατανομή στο ανωτέρω αναφερόμενο προσωπι-
κό του Οργανισμού για το Β’ εξάμηνο του 2019 και ανά 
υπάλληλο απογευματινή υπερωριακή εργασία είναι έως 
120 ώρες/εξάμ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 6 Νοεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ 

Ι

    Αριθ. απόφ. 102/2019 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στα ΚΔΑΠ 

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του ν. 4024/2011 «Συντα-

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011).

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 2/ 
78400/0022/14.11.2011 του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους Γενική Διεύθυνση μισθών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και 48 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Το γεγονός ότι ο τομέας ευθύνης του Ν.Π.Δ.Δ. λόγω 
του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» έχει αυξηθεί και δεν 
δύναται να ανταπεξέλθει η υπηρεσία στο από το νόμο 
προκαθορισμένο ωράριο εργασίας με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο 
του ΓΛΚ.

7. Το γεγονός ότι θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστω-
ση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Φλώρινας οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση 
των δαπανών.

8. Την υπ’ αριθμ. 2/19657/0022/28-5-2009 κοινή 
υπουργική απόφαση Εσωτερικών και Οικονομίας Οι-
κονομικών με θέμα «Καθορισμός ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης υπαλλήλων ΟΤΑ που τηρούν πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 1085/Β’/5-6-2009)».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων».

10. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των ΚΔΑΠ του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας.

11. Τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της υπη-
ρεσίας μας (ΑΔΑ 2ο Πειραματικό Σχολείο και 7ο Νηπι-
αγωγείο Φλώρινας): ΨΨΠ37ΛΨ-4ΚΥ, 8ο Νηπιαγωγείο: 
ΨΕ8Ξ7ΛΨ-ΓΣΗ, Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχο-
λείο Φλώρινας: ΩΕΔΤ7ΛΨ-763), αποφασίζουμε:

α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση εκατόν είκοσι (120) 
ωρών υπερωριακής εργασίας κατά εξάμηνο στους Παυ-
λίδη Δημήτριο του Θεόφιλου με βαθμό Α’ που αμείβεται 
με τις αποδοχές του 11ου ΜΚ και Αλεξόπουλο Χριστόφο-
ρο του Διονυσίου, κλάδου TE Αρχιμουσικών, με βαθμό Α’ 
που αμείβεται με τις αποδοχές του 10ου Μ.Κ. για το διά-
στημα από Ιανουάριο του 2020 έως και Δεκέμβριο του 
2020, για την απασχόληση τους στα ΚΔΑΠ του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, ως διδάσκοντες μουσική.

β. Η απασχόληση της πέραν του υποχρεωτικού ωραρί-
ου θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.

γ. Η αποζημίωση για την αναφερόμενη εργασία 
καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α’/2015) όπως ισχύει κάθε φορά. Από τις διατά-
ξεις αυτής της αποφάσεως, προκαλείται δαπάνη περίπου 
2.630 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6022.02 με τίτλο «Αποζημί-
ωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ» 
και δαπάνη ποσού 660 € περίπου (στρογγυλοποιημέ-
να), σε βάρος του Κ.Α. 15.6052.03 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 
(ΙΚΑ)». Για την ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Δήμου Φλώρινας, έτους 2020.

Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 22 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
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    Αριθμ. 6860/Γ (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-

κης έτους 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17-01-2018 και 

Α’ 8/23-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Δι-
αρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οι-
κονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’27) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

3. 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» (ΦΕΚ Α’176).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ παροχή οδηγιών του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εφαρμογή των 
διατάξεων του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

5. Το υπ’ αριθμ. 2/5708/0022/24.02.2012 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

7. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμε-
τώπιση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του 
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας: 
α. λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας σε σχέση με τους 
υπηρετούντες υπαλλήλους του Συλλόγου, β. κατά τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων διακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (1.238,40) και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιατρικού Συλλόγου 
θεσσαλονίκης φορολογικού έτους 2020, δίχως να είναι 
απαραίτητη και αναγκαία η εξάντληση του ορίου υπε-
ρωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

9. Ότι η πίστωση έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.Ε.: 0200 του 
φορολογικού έτους 2020, η οποία είναι ικανή να καλύψει 
τη δαπάνη της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης.

10. Την από 30/10/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε από τις 1/1/2020 και μέχρι 31/12/2020, 
υπερωριακή εργασία με αμοιβή, στη μία (1) υπάλληλο 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πέρα από το υπο-
χρεωτικό ωράριο εργασίας της.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δε μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) της υπαλλήλου κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να βεβαιώνονται από 
τον καθ’ ύλη αρμόδιο Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση 
για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απα-
σχοληθούν για την αναφερόμενη εργασία καθορίζεται 
με βάση την με αρ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ παροχή οδηγιών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 188/12-11-2019 (7)
Καθιέρωση και έγκριση δεδουλευμένων ωρών 

Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν 

της υποχρεωτικής, καθώς και Νυχτερινής και 

Εξαιρέσιμης εργασίας προς συμπλήρωση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, προσωπικού της 

«Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε.» για το 

έτος 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
  (Συνεδρίαση 12ης/11/2019) 

Έχοντας υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου.
2) Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (άρθρο 20).
3) Τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (άρθρο 176).
4) Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (άρθρο 1).
5) Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Χαλκίδας (ΦΕΚ 242/ 

Β’/1980).
6) Το αριθμ. 2/101370/0022/10/01/2014 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
7) Τον προϋπολογισμό Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. οικ. έτους 2020.
8) Την ανάγκη πραγματοποίησης Υπερωριακής και 

Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, καθώς 
και Νυκτερινής και Εξαιρέσιμης εργασίας προς συμπλήρω-
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, αποφασίζει ομόφωνα:

Την καθιέρωση και έγκριση των δεδουλευμένων ωρών 
Υπερωριακής και Εξαιρέσιμης εργασίας πέραν της υπο-
χρεωτικής, καθώς και Νυκτερινής και Εξαιρέσιμης εργα-
σίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
για το έτος 2020.

1.α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέρα από το 
κανονικό ωράριο μέχρι την 22η ώρα, πέντε (5) υπαλλή-
λων Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών και Διοικητικών ήτοι έως 
20 ώρες ανά μήνα έκαστος.

1.β. Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες (από την 6η πρωινή - 22η ώρα) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, πέντε (5) υπαλλήλων Δ.Ε. 
Ειδικότητας Τεχνικών και Διοικητικών ήτοι έως 16 ώρες 
ανά μήνα έκαστος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50864 Τεύχος B’ 4532/11.12.2019

2.α. Νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής από έναν (1) υπάλληλο Δ.Ε. 
Ειδικότητας Τεχνικών 22 ημέρες x 8 ώρες μηνιαίως.

2.β. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής από έναν 
(1) υπάλληλο Δ.Ε. Ειδικότητας Τεχνικών 3 ημέρες x 8 
ώρες μηνιαίως.

Οι ανωτέρω αιτούμενες ώρες αφορούν το έτος 2020 
και θα βαρύνουν τους Κωδικούς 60.01.41 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» προϋπολογισθέντος ποσού 
13.000,00 € και 60.01.43 «Αμοιβή για εργασία κατά τις 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» προϋπολογι-
σθέντος ποσού 8.000,00 €.

Η κατανομή των ωρών, καθώς και ο αριθμός του προ-
σωπικού που πραγματοποιεί υπερωριακή εργασία, κα-
θορίζεται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις 
διατάξεις του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   

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