
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργα-
νισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ)».

2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου προ-
σωπικού έτους 2020.

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο 
«Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαι-
όλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology 
and Quality of Table Olives and Olive Oil».

4 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Ο.Λ.ΠΑ. 
Α.Ε. έτους 2020.

5 Έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 
του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου για το έτος 2020.

6 Έγκριση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο 
του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων,για την τή-
ρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικη-
τικού Συμβουλίου για το έτος 2020.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφαλμάτων στην 120509/37933/
8-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 206/Β΄/1-2-2019.

8 Διόρθωση σφάλματος στην 219528/11-10-2019 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου (Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας) 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3914/25-10-2019
(τ. Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 21531 (1)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργα-

νισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολι-

τικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ)».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107, 109, 225 και 280 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του ν.  3463/2006 (ΦΕΚ - 114 Α΄/
8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Tις διατάξεις των άρθρων 28 παρ.1 και 8 και 28A 
παρ.1 και 5 του ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατί-
ας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

5. Την 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί διορισμού Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

6. Την 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/07-06-2017) 
απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. περί «Ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων ’’Με εντολή Συντονιστή’’ στους προϊστάμενους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Την αριθμ. πρωτ. 63900/εγκ.102/13-9-2019 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Συγκρότησης των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρ. 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

9. Την 285/2011 (ΦΕΚ 691/τ. Β΄/29-4-2011) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών περί 
σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ)».

10. Την 631/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Σερρών περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγω-
γής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ)», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του δημοτικού 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου 
Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής 
Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚ-
ΠΑ)» όπως εγκρίθηκε με την 285/2011 (ΦΕΚ 691/τ. Β΄/
29-4-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σερρών και την 2904/6-4-2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης όπως παρακάτω:

Ως προς το άρθρο που αναφέρεται στη «Διοίκηση» 
και συγκεκριμένα της παραγράφου 2γ, η οποία θα έχει 
ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2.γ Ο «ΟΠΑΚΠΑ» διοικείται από δεκαπενταμελές (15) 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται 
από:

1. έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των 
οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επι-
τυχόντος συνδυασμού και δύο (2) από τις παρατάξεις 
της μειοψηφίας,

2. οκτώ (8) δημότες ή κάτοικοι που έχουν ειδικές γνώ-
σεις και εμπειρία συναφείς με τους σκοπούς του Νομικού 
Προσώπου με τους αναπληρωτές τους,

3. ένα (1) μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο 
Νομικό Πρόσωπο εφόσον αυτό απασχολεί περισσότε-
ρους από δέκα εργαζομένους.

Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική 
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμί-
ας 15 ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική 
πρόσκληση. Εάν στο Νομικό Πρόσωπο απασχολούνται 
λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι, τότε για την συμπλήρω-
ση του αριθμού ορίζεται ένας (1) επιπλέον Δημοτικός 
Σύμβουλος.

Εάν ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο 
Δήμαρχος καθίσταται αυτοδικαίως ο ίδιος πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 
Ο πρόεδρος συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των μελών που 
υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και ψηφίζεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέ-
γει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 285/2011 (ΦΕΚ 691/τ.  Β΄/
29-4-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σερρών περί σύστασης του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προ-
σχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού 
(ΟΠΑΚΠΑ)» όπως εγκρίθηκε με την 2904/6-4-2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 12 Νοεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

I

   Αριθμ. 1367 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου προ-

σωπικού έτους 2020.

  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(συνεδρίαση 22η/31.10.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11‐10‐1991) «Οργα-

νισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου 
και Αρεταιείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 τ. Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «..Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο…. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθ-
μός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πι-
στώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης 
της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των Δημοσίων 
Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους..».

3. Το αριθμ. 11474/24‐09‐2018 έγγραφο της διεύθυν-
σης διοικητικού που αφορά στην αντικατάσταση διο-
ριστέων στο Νοσοκομείο στο πλαίσιο της προκήρυξης 
8Κ/2008.

4. Το αριθμ. 55391/2481/16‐12‐2016 (ΑΔΑ: 6ΙΑΓ-
465Θ1Ω‐Ξ5Ξ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
αφορά στον «Καθορισμό αριθμού θέσεων για το Αρε-
ταίειο Νοσοκομείο, που πληρούνται από πρόσωπα που 
προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των 
θέσεων αυτών».

5. Το ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή 
απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό 
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τεχνικό προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής 
υπηρεσιών εστίασης ‐ καθαριότητας και λοιπό (θυρω-
ροί/τηλεφωνητές) που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική 
24ωρη καθημερινή βάρδια.

6. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το 
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφη-
μερεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαι-
ευτικά ‐ Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την 
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23‐05‐2005 απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7.  Ότι σύμφωνα με την Υ4β/οικ.10656/02‐09‐1997 
απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, κατά τις γενι-
κές εφημερίες του Νοσοκομείου, το Τμήμα του Αξονικού 
Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά των 
Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα εφημερίας 
και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο.

8. Τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι 
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων και αφυ-
πηρετήσεων προσωπικού.

9. Ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης ανά υπάλ-
ληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει των υφι-
στάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον 
ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20).

10. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο συ-
νοπτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 
2020 ποσού 464.000,00 €.

11. Ότι η πίστωση θα βαρύνει κατά 250.000,00 € τον 
κωδικό 0261 και κατά 214.000,00 € τον κωδικό 0263, 
αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μο-
νίμου προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2020 
ως ακολούθως:

Α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ΄ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 20 ώρες 
μηνιαίως για διακόσιους πενήντα πέντε (255) μονίμους 
υπαλλήλους ως εξής:

α) για είκοσι (20) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
β) για εκατόν ένα (101) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
γ) για εκατόν εννέα (109) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ 

και
δ) για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Β. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ / 

ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡ./ 

ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό
Προσωπικό 130 2432 3120

Θυρωροί‐
Νυκτοφύλακες 08 171 208

Τεχνικοί 14 256 208

Μάγειροι 03 85 ‐

Τραπεζοκόμοι 03 128 ‐

Καθαριστές‐Εργάτες 05 43 208

Τηλεφωνητές 01 43 ‐

Χειριστές (Αξονικού) 13 213 ‐

Φυσικοθεραπευτές 02 43 ‐

ΣΥΝΟΛΟ 179 3414 3744

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά 
υπάλληλο για το έτος 2020 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό 20

Θυρωροί 03

Τεχνικοί 02

Χειριστές (Αξονικού Τομογρ.) 05

ΣΥΝΟΛΟ 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,  6 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΑΣΟΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 14 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτρα-

πέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science 

(M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives 

and Olive Oil».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(συνεδρίαση 160η/04.10.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 (Α΄114), «Οργάνωση και 

Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 13, 
30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις».

3. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β΄ 4334) υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98)

7. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), « Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
48, 55,67 και 70.

8. Την με αριθμ.: 210838/Z1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

9. Την 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Την 2570/12-09-2017 (Β΄3393) απόφαση Πρύτανη 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την 2741/30-07-2018 (Β΄3842)
απόφαση Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για την 
ίδρυση και επανίδρυση αντίστοιχα του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογία και Ποι-
ότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» του καταργη-
θέντος με τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Τμήματος Τεχνολογίας 
Τροφίμων του πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 2η/
26-6-2019.).

12.  Την 14 απόφαση της 160ης/04.10.2019 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-20, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επι-
τραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της 
Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Τεχνολογία και 
Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of 
Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives 
and Olive Oil» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα 
Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» έχει ως αντικείμενο 
την εξειδίκευση επιστημόνων στη σύγχρονη τεχνολογία 
παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου καθώς 
και στις μεθόδους ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και 
εμπορίας των προϊόντων αυτών.

2. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στε-
λεχών που θα:

• Αποκτήσουν μια συνεχή και επίκαιρη γνώση της 
παραγωγής και της τεχνολογίας επιτραπέζιας ελιάς και 
ελαιόλαδου.

• Βοηθήσουν τον κλάδο της ελαιοκομίας και της τε-
χνολογίας ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς μέσα από 
την εργασία τους ως εξειδικευμένα στελέχη σε φορείς 
και επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα.

• Εξοικειωθούν με το οικονομικό πλαίσιο του τομέα 
το οποίο είναι ολοένα και πιο ανταγωνιστικό τόσο σε 
παραδοσιακές όσο και σε νέες αγορές.

• Ενισχύσουν την έρευνα και την εφαρμογή της στα 
ελαιοκομικά προϊόντα.

• Παίξουν ρόλο στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα σε 
ένα διεθνές και δι-επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο θα 
κινούνται και θα εργάζονται.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζι-
ας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in 
Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυ-
χιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων 
είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο 
της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεω-
πονίας, της Χημείας και της Οικονομίας και γενικότερα 
των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του 
Αγρο-διατροφικού Τομέα. Ενδεικτικά δεκτοί γίνονται 
πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και 
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Διατροφής του Ανθρώπου, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επι-
στήμης Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, 
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, 
Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργι-
κών Προϊόντων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Οικονο-
μικών Επιστημών κ.λπ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ 
των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)

Βιολογία και καλλιέργεια του δέντρου 
της ελιάς 5

Χημεία ελαιόλαδου 5
Σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής της 
επιτραπέζιας 6

Σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής 
ελαιόλαδου 8

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
και ασφάλειας στον τομέα του 
ελαιόκαρπου και του ελαιόλαδου

6

Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
Ανάπτυξη τροφίμων του 
ελαιοκομικού τομέα και
επιχειρηματικότητα

4

Διεθνή ς εμπορία και μάρκετινγκ 
επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου-
νομοθεσία

6

Διαχείριση αποβλήτων επιτραπέζιας 
ελιάς και ελαιόλαδου 7

Οργανοληπτικός έλεγχος ελαιόλαδου 6
Μέθοδοι ανάλυσης-Ποιοτικός 
έλεγχος 7

Σύνολο 30
3ο Εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
Μεταπτυχιακή-Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και 
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές 

μονάδες. Συνολικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ απαιτεί-
ται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. 
Με πρόταση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνεται 
τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα όσο 
και η τροποποίηση του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε εί-
κοσι (20) φοιτητές ανά κύκλο προγράμματος. Επίσης, τα 
μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, στο 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διαθέτει την αναγκαία 
υποδομή σε εκπαιδευτικές αίθουσες/βιβλιοθήκη/υπο-
λογιστικ ό κέντρο, εργαστηριακούς χώρους και επιστη-
μονικό εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ. Επίσης, το Π.Μ.Σ. θα έχει πρόσβαση στις κεντρικές 
εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου. Σε περιπτώσεις αναγκών ει-
δικότερου επιστημονικού εξοπλισμού που τυχόν δεν 
διατίθεται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων, αυτές θα αντιμετωπιστούν, κατά περίπτωση, σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ή άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα. Τέλος, 
για την κάλυψη τυχόν νέων αναγκών σε υποδομές και 
επιστημονικό εξοπλισμό που θα προκύψουν κατά τη λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. θα αναζητηθούν λύσεις μέσα από την 
προβλεπόμενη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ., μέσω εναλ-
λακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη 
υποδομών, αλλά και μέσω ερευνητικών προγραμμάτων 
των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τα τέλη φοίτησης, που ανέρχονται σε 2.400,00 ευρώ. Το  
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ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθμό των 
φοιτητών του Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά εφόσον οι φοιτητές εί-
ναι 20 τα έσοδα θα ανέρχονται στις (20x2.400=48.000€). 
Το ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού μειώνεται κατά 
το ποσό των 14.400 € ως τεκμαρτή δαπάνη για τις απαλ-
λαγές (6) ατόμων (30% στο σύνολο των εγγραφέντων 
φοιτητών). Οπότε τα έσοδα από εγγραφή σπουδαστών 
διαμορφώνονται στα 33.600 €. Επίσης, μπορεί να προ-
στίθενται ποσά που θα προέρχονται από:

- Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

- Τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου.

- Τις δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων.

- Τους πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
- Μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου. Τέλος, οι χορηγίες του δημοσίου και ιδιωτικού φο-
ρέα, εφόσον αυτές υπάρξουν θα κατανέμονται ύστερα 
από απόφαση αρμοδίων οργάνων του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ο ανα-
λυτικός προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων κατά 
έτος, ανά κατηγορία:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(70%) Ευρώ ΕΥΡΩ

Δίδακτρα(14x2400) 33. 600,0 € Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.700,0 €

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,0 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 2.820,0 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,0 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

6.000,0 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. ‐Αμοιβές 
διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθ. 36 του 
ν. 4485/2017

2.000,0 €

Σύνολο 33.600,0 € Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 7.000,0 €

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας ‐ προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου)

1.000,0 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 10.080,0 €

Σύνολο (100%) 33.600,0 €

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου και με βάση τα έσοδα και τις ανάγκες του Π.Μ.Σ., 
ο ανωτέρω προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιείται.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Τρίπολη, 4 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

    Αριθμ. 77 (4)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του 

Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έτους 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Έχοντες υπ' όψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) Της υποπαραγράφου Γ1, της παρ. Γ, παρ. 12 του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. A΄/2012), 
με την οποία κατέστη υποχρεωτική η υπαγωγή του ΟΛΠΑ 
ΑΕ στις διατάξεις του ν. 4024/2011.

(β) Του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.
A΄/16.12.2015).

(γ) Του Κωδικοποιημένου Καταστατικού του Ο.Λ.ΠΑ 
Α.Ε. (ΓΕΜΗ 1181133/21.09.2017) στις οποίες περιλαμβά-
νεται ο σκοπός της Εταιρείας, και συγκεκριμένα:
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i. Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς 
τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση 
και η ανάπτυξη του λιμένα

ii Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και 
διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων

iii. H εγκατάσταση οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε 
είδους λιμενικής υποδομής

iv. H ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών 
και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργα-
νισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, 
κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην 
εθνική λιμενική πολιτική

v. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση 
με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παρα-
δοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, 
του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπη-
ρετήσεων

vi. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγ-
χρονισμού

(δ) Της 5118.39/02/2004 (ΦΕΚ 305 Β’ /2004)  «Έγκρι-
ση του Γενικού Κανονισμού προσωπικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πατρών 
Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)».

2) Το υπ' αρ. 6253/19-07-2019 έγγραφό μας, με το οποίο 
διαβιβάσθηκε προς έγκριση στο ΥΝΑΝΠ, σχέδιο συνο-
πτικού Προϋπολογισμού του ΟΛΠΑ ΑΕ οικ. έτους 2020.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη, η οποία δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης τριάντα 
επτά (37) εργαζομένων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για το έτος 2020 
προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ο.Λ.ΠΑ. 
Α.Ε.

2. Η εισήγηση για την πραγματοποίηση υπερωριακής 
απασχόλησης (καθ' ημέρα, νυχτερινής και εξαιρέσιμης) 
των εργαζομένων, τελεί σε συνάρτηση με τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες, βεβαιώνεται από τους Προϊστα-
μένους του Τμήματος και της οικείας Διεύθυνσης και 
εγκρίνεται από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Το πλήθος των ωρών υπερωριακής καθ' ημέρα απα-
σχόλησης που δικαιούνται οι 37 εργαζόμενοι του Ο.Λ.ΠΑ. 
Α.Ε. είναι:

37*20*12 = 8.880 ώρες
Το πλήθος των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά 

τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα-Κυριακές και αργίες), 
που δικαιούνται οι 37 εργαζόμενοι του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. είναι:

37*16*12 = 7.104 ώρες
3. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει αναπτύξει δραστηριότητες που 

απαιτούν την υποστήριξη τους από Διοικητικούς και Τε-
χνικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων:

• Μεριμνά για τη φορτοεκφόρτωση των διακινουμέ-
νων φορτίων με μηχανικά μέσα (κλάρκ-γερανούς) ως 
και την αποθήκευση αυτών μέχρι της παραλαβής αυτών 
από τους παραλήπτες.

• Μεριμνά για την υδροδότηση των πλοίων και τη ζύ-
γιση των φορτηγών οχημάτων και των φορτίων αυτών 
που διακινούνται στο λιμάνι.

• Μεριμνά για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφω-
τισμού, ύδρευσης, των λιμενικών εγκαταστάσεων και 
του μηχανολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των 
πλοίων, οχημάτων επιβατών και εμπορευμάτων.

• Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα εισερ-
χόμενα στο λιμάνι φορτηγά αυτοκίνητα για την απαι-
τούμενη άδεια εισόδου άσκησης δραστηριότητας που 
χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

• Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους εκτέλεσης 
των εργασιών τρακτόρευσης από τρίτους προς διασφά-
λιση των εσόδων του.

4. Η ετήσια δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης 
(καθημερινής και εξαιρέσιμης), η οποία εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στα 130.000,00€ περίπου, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προς έγκριση προϋπολο-
γισμού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε έτους 2020.

(Σημ.: το κόστος υπερωριακής εργασίας όσων εκ των 
εργαζομένων απασχολούνται στα Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα που συμμετέχει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., επανακτάται 
εξ ολοκλήρου-κατόπιν της επιτυχούς πιστοποίησης από 
την Διαχειριστική Αρχή-από τις επιχορηγήσεις των Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων).

5. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει για το έτος 2020
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 31 Οκτωβρίου 2019

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ

I

    Αριθμ. απόφ. 66/2019 (5)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 

του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου για το έτος 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση στελέχωση Περιφέ-
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/
τ. Α΄/30-05-1997.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 106 και 109 του ν. 1188/1981 
«Περί κυρώσεως του κωδικός περί καταστάσεως προ-
σωπικού Ο.Τ.Α.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/Α΄/
30-07-1981.

3. Τις διατάξεις του άρθ. 21 παρ. 3 του ν. 2515/1997 
(ΦΕΚ 154/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες η διάθεση των 
ωρών γίνεται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες υπηρεσιακής 
ανάγκες.

4. Tις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
5. Την 38/2019 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020».
6. Το γεγονός ότι το Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων λει-

τουργεί όλες τις ημέρες του χρόνου (δεν κλείνει ούτε μια 
μέρα) λόγω τις επισκεψιμότητας που αγγίζει τις 90.000 
επισκέπτες ετησίως (ΦΕΚ σύστασης 97/Α΄/1958).
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7. Το γεγονός, ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Σπηλαίου Περά-
ματος οικ. Έτους 2020 και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 
10-6042 ποσού 9.000,00 €, αποφασίζουμε:

1ον: Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία του προσωπι-
κού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) 
για το έτος 2020, που θα προσληφθούν από 1-1-2020 ως 
31-12-2020 και για όλο το έτος 2020 κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, θα είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) 
ώρες, «από την 9η ώρα πρωινή έως 17η ίση με το ωρομί-
σθιο αυξημένο κατά εβδομήντα πέντε τις εκατό (75%)» 
λόγω της ιδιομορφίας και του είδους της εργασίας που 
επιτελούν οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
(ξεναγοί, επιμελητής εισπράξεων και οδηγός τραίνου).

2ον: Η βεβαίωση της εργασίας θα βεβαιώνεται από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3ον: Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται, από τις πι-
στώσεις μισθοδοσίας και συγκεκριμένα από τον-Κ.Α. 
10-6042 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πέραμα 12 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 67/2019 (6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο 

του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων,για την τή-

ρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικη-

τικού Συμβουλίου για το έτος 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007 (Α΄143).
2. Tις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
4. Τις διατάξεις του άρθ. 49 του ν. 3584/2007
5. Την αριθμ. οικ. 2/2015/05-01-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-

γούνται με τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Το προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 όπου έχει προ-
βλεφθεί η πίστωσης αμοιβής πρακτικογράφου για το 
έτος 2020.

8. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση 
του ΚΑ 10-6012.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020 του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων και η δαπά-

νη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα 
ανέλθει στο ποσό των 2.000,00 €, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία για τον υπάλληλο Γε-
ώργιο Κάκο του Σπυρίδωνος ΔΕ/Διοικητικού, υπάλληλο 
του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων, για την τήρηση των 
πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
για το έτος 2020, για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κά-
λυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών 
του Σπηλαίου.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται 
στο ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πέραμα, 12 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στο ΦΕΚ 206/Β΄/1-2-2019 δημοσιεύθηκε η 120509/ 

37933/8-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής περί καθορισμού ανωτάτου 
ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2019 (αίτημα 
Δήμου Σπετσών 5259/27-12-2018), η οποία διορθώνεται:

α) ως προς το στοιχείο 2 του διατακτικού (αίτημα Δή-
μου Σπετσών),

από το εσφαλμένο: «5260/24-12-2018»,
στο ορθό: «5259/24-12-2018»,
β) ως προς το ανώτατο όριο ημερών ανά υπάλληλο για 

τους 4 υπαλλήλους με ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
από το εσφαλμένο: «20»,
στο ορθό: «60»,

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(8)
    Στην αριθμ. 219528/11-10-2019 περίληψη απόφασης 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Τοπ. Αυτο-
διοίκησης και Ν.Π. Πάτρας) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3914/Β΄/25-10-2019 και αφορά τον ορισμό Ληξιάρχων 
στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και ειδικότερα τον διορισμό 
ως Ληξιάρχου στη Δ.Ε Λαρισού της Σαράντη Παναγιώτας 
του Ανδρέα, διορθώνεται στην σελ. 45255, στη στήλη β΄ 
στο στίχο 8 εκ των άνω,

το λανθασμένο: «του Διονυσίου»,
στο ορθό: «του Ανδρέα».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   

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