
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ευβοίας (όρια νομού Ευβοίας συμπεριλαμβανο-
μένων και των Βοιωτικών Ακτών που εμπίπτουν 
στα όρια του Νομού) κατά την τρέχουσα κυνηγε-
τική περίοδο 2020-2021.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2021 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι-
φέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασί-
ας του έργου «RESOR-Promoting best practices to 
support energy effi  ciency and renewable energy 
in European islands and remote regions» της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-
γασίας Interreg Europe.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις ερ-
γάσιμες, ημέρες για το προσωπικό του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το 
α’ και β’ εξάμηνο του έτους 2021.

4 Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-
νές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
τις νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων, υπαλ-
λήλων αορίστου χρόνου καθώς και υπαλλήλων 
Ορισμένου Χρόνου της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου, 
έτους 2021.

5 Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (National 
and Kapodistrian University of Athens Master of 
Business Administration - NKUA MBA)».

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή-
λων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων 
Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 696 (1)

   Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-

κών συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Π.Ε. 

Ευβοίας (όρια νομού Ευβοίας συμπεριλαμβανο-

μένων και των Βοιωτικών Ακτών που εμπίπτουν 

στα όρια του Νομού) κατά την τρέχουσα κυνηγε-

τική περίοδο 2020-2021.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του (στ) εδαφ. της παρ.  (3) και της 

παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού 
Κώδικα (Α΄ 7), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (Α΄ 205).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (Α΄ 40) 
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονο-
μίας και του Αναπληρωτή  Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Δι-
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-
1996 (Β΄ 1188), 294283/23-12-1997 (Β΄ 68) και 87578/703/
06-03-2007 (Β΄ 581) όμοιες, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επι-
ταγήν της υπό στοιχεία 79/409/02-04-1979/ΕΟΚ οδηγίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής 
Οικονομίας και Γεωργίας.

4. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 
(Β΄ 1495) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οι-
κονομικών - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «κα-
θορισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-
2012 (Β΄ 415) απόφαση.

5. Την υπ’  αρ. 90227/185/14-01-2003 διαταγή του 
Υφυπουργού Γεωργίας περί απαγορεύσεων σε περίοδο 
δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-
2021» (Β΄ 3053).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (Α΄ 231).

9. Την υπ’ αρ. 6985/85797/1-06-2017 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊστα-
μένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμέ-
νες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως» (Β΄ 2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής Π.Ε. Ευβοίας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επι-
κράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητάς μας (όρια νομού Ευβοίας συμπερι-
λαμβανομένων και των Βοιωτικών Ακτών που εμπίπτουν 
στα όρια του Νομού) κατά την τρέχουσα κυνηγετική πε-
ρίοδο 2020-2021 στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών 
φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν κύριο 
χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυ-
νατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των οποίων τα είδη της 
άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να 
αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής, ως δι-
καίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων, με 
πλήρη ή μερική κάλυψη ή εκτάσεων που δεν καλύπτο-
νται από χιόνι αλλά γειτνιάζουν ή περιβάλλονται από 
εκτάσεις που είναι καλυμμένες με χιόνι, απαγορεύεται 
η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων 
από τις εκτάσεις αυτές.

Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νο-
μοθεσίας (ν.δ. 86/1969 και 996/1971, ν. 177/1975, της 
υπ’ αρ. 441985/29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφα-
σης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπό στοιχεία 
Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Β΄ 415) απόφαση).

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών 
Συλλόγων, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων, των Ομο-
σπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας 
και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της κυνηγε-
τικής περιόδου 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 5 Ιανουαρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

      Αριθμ. οικ. 825/22 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2021 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι-
φέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασί-
ας του έργου "RESOR-Promoting best practices to 
support energy efficiency and renewable energy 
in European islands and remote regions" της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-
νεργασίας Interreg Europe.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), παρ. 1 άρθρου 282, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημό-
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176).

4. Την Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής των εταίρων 
του Έργου RESOR (Promoting best practices to support 
energy efficiency and renewable energy in European 
islands and remote regions), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
στο πρόγραμμα «Interreg Europe» (Application Form 
PGI05092).

5. Την υπ’ αρ. 6195/117/18-01-2019 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 
για το Έργο “RESOR-Promoting best practices to support 
energy efficiency and renewable energy in European 
islands and remote regions” της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe. (ΑΔΑ: 
Ψ5ΓΥ7Λ9-ΤΣΟ).

6. Την υπ’ αρ. 53497/1744/11-05-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη με θέμα: «Τροποποίηση Ομάδας Εργα-
σίας για το Έργο “RESOR-Promoting best practices to 
support energy efficiency and renewable energy in 
European islands and remote regions” της Περιφέρειας 
Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe. 
(ΑΔΑ: ΨΓΩ47Λ9-ΧΙΛ).

ΑΔΑ: 9Υ3Κ46ΨΖ2Ν-ΝΟΒ
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7. Την υπ’ αρ. 727/21/05-01-2021 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη με θέμα: «2η Τροποποίηση Συγκρότησης 
Ομάδας Εργασίας για το Έργο “RESOR-Promoting best 
practices to support energy efficiency and renewable 
energy in European islands and remote regions” της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg Europe» (ΑΔΑ: ΨΕ987Λ9-6ΝΠ).

8. Την υπ΄αρ. 84683/1449/22-08-2019 απόφαση του 
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη 
του έργου “RESOR-Promoting best practices to support 
energy efficiency and renewable energy in European 
islands and remote regions” της Περιφέρειας Ηπείρου 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe. (ΑΔΑ: 
ΩΖΥ0465ΧΙ8-Α6Α).

9. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν τις 
αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη - μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ-
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι-
σμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος 
κ.τ.λ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου εργάζονται 
και πέραν του κανονικού ωραρίου.

10. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετα-
τάξεων και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.

11. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά-
νης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € θα καλυφθεί από 
πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «STAFF - ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟ» του έργου με ΚΑΕ 2019ΕΠ31820001, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες για το έτος 2021, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έργου: 
“RESORPromoting best practices to support energy 
efficiency and renewable energy in European islands 
and remote regions” της Περιφέρειας Ηπείρου, που υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021 
(ΩΡΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟ)

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 240
ΣΥΝΟΛΟ 5 1200

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 5 Ιανουαρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

    Αριθμ. 90258/14529/2020 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις ερ-

γάσιμες, ημέρες για το προσωπικό του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 

Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το 

α’ και β’ εξάμηνο του έτους 2021.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. 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 διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 (Β΄ 4083) 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015.

5. Την υπό στοιχεία οικ. 101155/16518/24-12-2020 
(ΑΔΑ: 6ΕΨ67ΛΕ-Σ0Ψ) απόφασή μας για την έγκριση δέ-
σμευσης πίστωσης για την πληρωμή της απαιτούμενης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 
2020 για “πολυετής ανάληψη υποχρέωσης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού του Γραφείου του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λευκάδας”, Ειδικός Φορέας 
02073, ΚΑΕ 0511.

6. Το υπό στοιχεία οικ. 89928/14455/13-11-2020 έγ-
γραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, 
με το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας.

7. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας τις 
εργάσιμες ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες, μετά το 
πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, 
για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιπερι-
φερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα για μία (1) 
υπάλληλο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και για 
τον Ειδικό Σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη της Περι-
φερειακής Ενότητας Λευκάδας κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών υποστή-
ριξης του Αντιπεριφερειάρχη.

8. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις, ύψους 3.000,00 ευρώ για το α’ και β’ εξάμηνο 
του έτους 2021 στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 02073 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για “πολυ-
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ετής ανάληψη υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων”.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
υπηρεσιακών αναγκών, η υπάλληλος που υπηρετεί στο 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας και ο Ειδικός Σύμ-
βουλος του Αντιπεριφερειάρχη, απασχολούνται πέραν 
των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, μετά το 
πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, 
για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιπερι-
φερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα για μία (1) 
υπάλληλο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και για 
τον Ειδικό Σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών ανα-
γκών υποστήριξης του Αντιπεριφερειάρχη, για το α’ και 
β’ εξάμηνο του έτους 2021 και μέχρι διακόσιες σαράντα 
(240) ώρες ανά εξάμηνο. Οι ως άνω ώρες δεν θα υπερ-
βαίνουν τις 20 μηνιαίως για τον καθένα.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από-
φαση ανέρχεται σε 3.000,00 ευρώ, και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Φορέα 02073 ΚΑΕ 0511 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων ως εξής:

Για τον ΚΑΕ 511 δεσμεύεται πίστωση ύψους:
• για το α’ εξάμηνο του έτους 2021 1.500,00 ευρώ και
• για το β’ εξάμηνο του έτους 2021 1.500,00 ευρώ.
Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 480 ωρών για 

το α’ και β’εξάμηνο του έτους 2021 θα γίνει με νεώτερη 
απόφαση.

Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας θα γίνεται 
από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λευκάδας της Πε-
ριφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 4 Ιανουαρίου 2021

Η Περιφερειάρχης

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

      Αρ. οικ. 221 (4)
Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-

νές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 

τις νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων, υπαλ-

λήλων Αορίστου Χρόνου καθώς και υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Περιβάλλο-

ντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερί-

ου, έτους 2021. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

(Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την υπό στοιχεία οικ.40312/2-9-2019 απόφαση Δη-
μάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) 
με τις οποίες αυξήθηκαν σε (40) οι εβδομαδιαίες ώρες 
εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ.

δ) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/2011 από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1659) και τις εγκυκλί-
ους του Υπ. Διοικ. Μετ. και Hλεκτρ. Διακυβέρνησης υπό 
στοιχεία 1) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 «Καθορισμός 
ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώ-
ρησης υπαλλήλων Δημοσίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 
λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου του κοινού στις δημό-
σιες υπηρεσίες», 2) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 και 
3) την υπό στοιχεία 2/1757/0026 υπουργική απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 17/2017).

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α’ 176).

στ) Την υπ’ αρ. 174/11-12-2020 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση καθιέρω-
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για 
το έτος 2021 , η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 110400/
22-12-2020 (Β΄ 5965) όμοια απόφαση του Γ.Γ. της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.

ζ) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021.

η) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των εργαζομέ-
νων της ανωτέρω υπηρεσίας για την αντιμετώπιση επο-
χικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Α΄εξάμηνο του έτους 2021:
Την υπερωριακή απασχόληση για το σύνολο των εργα-

ζομένων στα τμήματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
- Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανα-

κυκλώσιμων Υλικών
- Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συ-

νεργείων
- Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυν-

σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών
μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο ανά εργαζόμενο, πέραν 

του ωραρίου, για απογευματινή εργασία μέχρι 180 ώρες 
εξαμηνιαίως ανά εργαζόμενο, για υπερωριακή εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά 
τις νυχτερινές ώρες για τους εργαζόμενους της υπηρε-
σίας καθαριότητας και μέχρι 96 ώρες εξαμηνιαίως ανά 
εργαζόμενο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, για τους εργαζόμενους της υπηρεσίας Διαχείρισης 
Πρασίνου και Παιδικών χαρών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2021, ως εξής:

Κ.Α. 20.6012.11 , 20.6022.11 , 20.6042.11 , 35.6012.11, 
35.6022.11, 35.6042.11

και ανέρχεται συνολικά στο ποσό 221.500,00 €.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 5 Ιανουαρίου 2021

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 517/30-12-2020 (5)
Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομι-

κών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επι-

στήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (National 

and Kapodistrian University of Athens Master of 

Business Administration - NKUA MBA)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 894/17-7-2018 (Β΄3914) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το 
ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» .

11. Την υπ’ αρ. 1052/11-10-2018 (Β΄ 5548) απόφαση 
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κα-
νονισμός του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων».

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων.

13. Το απόσπασμα πρακτικών της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Διοί-
κηση Οικονομικών Μονάδων» (συνεδρίαση 12-11-2020).

14. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-12-2020).

15. Το αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (10η συνεδρίαση 10-12-2020).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκη-
ση Οικονομικών Μονάδων (National and Kapodistrian 
University of Athens Master of Business Administration - 
NKUA MBA)», από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πο-
λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργα-
νώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων 
(National and Kapodistrian University of Athens Master 
of Business Administration - NKUA MBA)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί 
με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία 
σε αίθουσα) και με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία 
(blended learning, δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά 
και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). 
Η επιλογή της ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδα-
σκαλίας εναπόκειται στην κρίση της Συντονιστικής Επι-
τροπής του ΔΠΜΣ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του 
Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων έχει 
ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρο-
νους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, ο σκοπός 
του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και 
τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί 
του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχει-
ρήσεων και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
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προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού 
οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς 
και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων 
κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα 
γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις 
εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να 
διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτε-
λεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και 
η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και 
με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και 
διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην 
προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου 
στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών 
οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμέ-
νων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύ-
πλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το 
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα 
για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το 
ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και την 
αγγλική γλώσσα. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα είναι δι-
ακριτό ως προς την υλοποίησή του από το αγγλόφωνο 
πρόγραμμα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα στοχεύει στην 
προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από όλο τον κό-
σμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες, αλλά και στην παροχή 
της δυνατότητας φοίτησης σε Έλληνες που στοχεύουν 
να απασχοληθούν σε πολυεθνικές εταιρίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (National 
and Kapodistrian University of Athens Master of Business 
Administration - NKUA MBA)». Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, 
εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μία ή 
και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and 
Insurance Management),

2. Λογιστική (Accounting)
3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Manage-

ment).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του ΔΠΜΣ είναι υποχρεωτική η επιτυ-
χής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων. Για 
την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.), με συγκεκριμένη ειδίκευση, είναι υποχρε-
ωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών 
Ενοτήτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης. Όλο το ΔΠΜΣ 
έχει διεθνή προσανατολισμό, δίνει έμφαση στη διεθνή 
προσέγγιση και πρακτική και στοχεύει στην προώθηση 
συνεργασιών με άλλα γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής. Παρέχεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν επι-
τυχώς, πλην του βασικού προγράμματος σπουδών που 
θα επιλέξουν αρχικά, επιπλέον θεματικές ενότητες-μα-
θήματα που θα τους επιτρέψει την αναγραφή επιπλέον 
ειδίκευσης στο απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ με αναφορά των ονομάτων όλων 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους 
τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Με-
ταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή, 
αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας 
πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ. Το επίπεδο 
γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια 
που συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικα-
σία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Στα 
ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός 
του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχε-
τικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, καθώς και 
η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
του υποψηφίου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα (για 
το ελληνόφωνο πρόγραμμα) και στην αγγλική γλώσσα 
(για το αγγλόφωνο πρόγραμμα).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκε-
κριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί 
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ. Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Οικο-
νομικών Μονάδων» θα καλύπτεται από:

- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
- Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
- Τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται σε 1.450 ευρώ ανά Θεματική Ενότη-
τα για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για 
το αγγλόφωνο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης, τα τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο αντιστοιχούν 
σε 1.450 ευρώ για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 
ευρώ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα.

ΑΔΑ: 9Υ3Κ46ΨΖ2Ν-ΝΟΒ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1321Τεύχος B’ 148/21.01.2021

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν επαρ-
κούν για να είναι σε θέση το ΔΠΜΣ να εκπληρώσει τον 
σκοπό του, που είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας και των 
δεξιοτήτων που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του 
να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030-2031 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017. 

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 7 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφε-

τείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκα-

νήσου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για το 

έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ -
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 152 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβο-

λαιογράφων» (Α’ 96), όπως ισχύει,
β) της υπ’ αρ. 10031/3.2.2006 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύ-
νης «Σύσταση θέσεων στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 
Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανή-
σου (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ. 164/2004» (Β’ 160),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’ 143)»,

δ) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) .
2. Το γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανά-

γκες του Συλλόγου, όπως ο έλεγχος σε συμβολαιογράφους 
για την απόδοση δικαιωμάτων από κρατικά και τραπεζικά 
συμβόλαια στο Σύλλογο (άρθρο 115 επομ. ν. 2830/2000), 
λογιστικές εργασίες για την παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων και αποτελεσμάτων έκτακτων ελέγχων στο 
όριο παραγραφής, καταγραφής και μεταφοράς αρχείων 
συμβολαιογράφων στο Σύλλογο, κατόπιν εισαγγελικών 
εντολών, έκτακτος καθαρισμός για την αποσυμφόρηση 
των αρχειοφυλακείων του Συλλόγου για εξοικονόμηση 
χώρου, ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων για την πα-
ρακολούθηση απόδοσης δικαιωμάτων στο Σύλλογο από 
τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη των ανωτέρω 
αντικειμένων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., για τις οποίες απαιτείται η 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του και οι οποί-
ες έχουν αυξηθεί με την έλλειψη προσωπικού, λόγω συ-
νταξιοδοτήσεων και την απαγόρευση νέων προσλήψεων.

4. Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. είναι μη επιχορηγούμενο Ν.Π.Δ.Δ., 
διαθέτει ιδίους πόρους και δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό ή το κοινωνικό σύνολο, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
εντός των εργασίμων ημερών, για επτά (7) υπαλλήλους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έως χίλιες 
εξακόσιες ογδόντα ώρες (1.680) συνολικά, οι οποίες δεν 
θα υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο 
ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
31.12.2021.

2. Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγματοποιείται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00 μη δυναμένης να 
υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο για 
το έτος 2021.

3. Η εν λόγω αποζημίωση θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό εξόδων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., οικονομικού έτους 2021, 
στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0261. Η 
δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 
9.347,60 ευρώ σύμφωνα με την από 23.12.2020 απόφα-
ση του Δ.Σ. στου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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