
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προ-
πονητών Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Ορειβατι-
κού Σκι Γ΄ Κατηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29.5.2020 απόφασης 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης περί συγκρότησης επιτροπής καθορισμού 
λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τον 
ν. 4512/2018.

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας «Κέντρου Διημέ-
ρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ» στις εγκα-
ταστάσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Εστία 
Άγιος Νικόλαος».

4 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου.

5 Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 
το β΄ εξάμηνο 2020 κατά τις απογευματινές και 
νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες για το υπαλληλικό προσωπικό της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), ενόψει 
προετοιμασίας και υλοποίησης των ετησίων διε-
θνών συνόδων και λοιπών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 
475129/15068/8433/2677 (1)
Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προ-

πονητών Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Ορειβα-

τικού Σκι Γ΄ Κατηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Kράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 109 αυτού.

β) Της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Τ., αναμόρφωση Οργανισμού 
το Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 163).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

2. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/475129/3.9.2020 έγγραφο 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/310111/17927/3092/2470/3.8.2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού περί «Ίδρυσης Σχολής 
Προπονητών Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Ορειβατικού 
Σκι Γ΄ Κατηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας» (Β΄ 2907), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/326175/11421/5705/1630/18.6.2019 
(Β΄ 2505) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 
ως προς: α) την καταληκτική ημερομηνία του διαστή-
ματος λειτουργίας της Σχολής η οποία ορίζεται στις 
31.3.2021 και β) το άρθρο 3 «Πρόγραμμα σπουδών», 
αυξάνοντας τη δυνατότητα υλοποίησης μέρους του δι-
δακτικού αντικείμενου με «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 
έως 50%, αντί του 30% που όριζε η προαναφερόμενη 
απόφαση.

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ι

Αριθμ. 23 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29.5.2020 απόφα-

σης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής καθορι-

σμού λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τον 

ν. 4512/2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.)» (Α΄ 237).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

4. Τον ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρα-
νών υλικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

5. Τον ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και 
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984» (Α΄ 15).

6. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία ενεργειακών 
αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, 
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

7. Τον ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 235).

8. Την υπό στοιχεία Δ10/Β/Φ6.12.Γεν./οικ.23981/4322/
31.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) «Λει-

τουργία επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών» 
(Β΄ 3432).

9. Τον ν. 4512/2018, Μέρος Β «Έρευνα και Εκμετάλ-
λευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5), 
άρθρα 43 έως 72 και ιδιαίτερα τα άρθρα 46 και 47.

10. Την υπ’ αρ. 16/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΘΥ7ΛΒ-ΩΗΤ) 
απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Β΄ 2323).

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/367198/7212/3867/14.7.2020 έγγραφο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, περί τροποποίησης 
ορισμού εκπροσώπων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29.5.2020 (Β΄ 2323) 
(ΑΔΑ: Ω6ΘΥ7ΛΒ-ΩΗΤ) απόφασης περί συγκρότησης 
επιτροπής για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4512/2018 στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως προς τους 
εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού στην Π.Ε. Έβρου και στην Π.Ε. Ξάνθης ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα ΕΒΡΟΥ:
Ορίζεται εκπρόσωπος
η Λίνα Σαμπανοπούλου, Π.Ε. Αρχαιολόγων, με ανα-

πληρώτριά της την Χρυσαφένια Παρδαλίδου, Π.Ε. Αρ-
χαιολόγων.

σε αντικατάσταση
του Κουτσουμανή Ματθαίου, Π.Ε. Αρχαιολόγων, με 

αναπληρωτή του την Ακριβοπούλου Σοφία, Π.Ε. Αρχαιο-
λόγων.

Περιφερειακή Ενότητα ΞΑΝΘΗΣ:
Ορίζεται εκπρόσωπος
η Κυριακή Χατζηπροκοπίου, Π.Ε. Αρχαιολόγων, με ανα-

πληρώτρια της την Ελένη Τσιομπίκου, Π.Ε. Αρχαιολόγων.
σε αντικατάσταση
του Κουτσουμανή Ματθαίου Π.Ε. Αρχαιολόγων, με 

αναπληρωτή του την Ακριβοπούλου Σοφία Π.Ε. Αρχαιο-
λόγων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 16/29.5.2020 απόφαση 
(Β΄ 2323).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 1 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 104892/486 (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας «Κέντρου Διημέ-

ρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ» στις εγκα-

ταστάσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Εστία 

Άγιος Νικόλαος».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (A΄ 241), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Γ2β/1277/8.3.1989 υπουργική 
απόφαση «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προ-
ϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και άδειας λειτουργίας Παιδικών Εξοχών».

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/32731/
21.12.2016 Εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
για δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

5. Την υπό στοιχεία Γ2β/147/1999 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση επιτροπών που απαιτούνται για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προ-
γραμμάτων παιδικής προστασίας» (Β΄ 21) όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Π1β/Γ.Π. οικ.4866/2012 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 152).

6. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

7. Τον ν. 2072/1992, άρθρο 10 «Περί Κέντρων Αποθε-
ραπείας και Αποκατάστασης (Α΄ 125)».

8. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παρο-
χής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 213).

9. Το π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικα-
σία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ 
(Α΄ 166)».

10. Την υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 απόφαση 
«Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - 
αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών 
φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των ατόμων 
που περιγράφονται στην παρ.  1 του άρθρου 10 του 
ν. 2072/1992» (Β΄ 789).

11. Την υπ’ αρ. 4535/2.9.1994 απόφαση με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και την υπ’ αρ. 
203439/1127/15.10.2018 άδεια λειτουργίας παραρτήμα-
τος στο Γαλαξίδι Φωκίδας της «Εστίας Άγιος Νικόλαος».

12. Το από 27.7.2020 πρακτικό της Τριμελούς Επι-
τροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 618/29.4.2015 
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, «Περί καταλλη-
λότητας του χώρου».

13. Τα υπό στοιχεία 2167/Φ.701.25/5α, και 361/
Φ701.25/5 πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τα οποία ισχύ-
ουν έως 16.3.2025.

14. Την υπ’ αρ. 69/19.5.2020 αίτηση του νόμιμου εκ-
προσώπου του εν λόγω κέντρου, με την οποία αιτείται 
την αδειοδότηση «Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑΜΕΑ».

15. Τον σχηματισθέντα φάκελο, με τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας «Κέντρου Διημέρευσης 
Ημερήσιας Φροντίδας», για άτομα με ειδικές ανάγκες 
στο Κοινωφελές ίδρυμα «Εστία Άγιος Νικόλαος» που 
βρίσκεται στη θέση Κεραμού στη Δημοτική Γαλαξιδίου 
του Δ. Δελφών.

Το «Κέντρο Διημέρευσης  - Ημερήσιας Φροντίδας 
ΑΜΕΑ», στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του 

Ιδρύματος, σε ξεχωριστούς ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια του 
μηχανικού.

Το Κέντρο θα εξυπηρετεί ημερησίως (15) άτομα, και 
των δύο φύλων με νοητική και κινητική αναπηρία. Θα 
λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
από τις 8:00 έως τις 16:00.

Το ανωτέρω Κέντρο υποχρεούται να προβεί στη στε-
λέχωσή του με το απαραίτητο και προβλεπόμενο προ-
σωπικό.

Επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου ορίζεται η 
Dayla Booth.

Διοικητικός Διευθυντής ορίζεται η πρόεδρος Διοικού-
σας επιτροπής Olafia Palmarsdottir.

Κοινωνικός Σύμβουλος, ορίζεται η Μαυρομάτη Ειρήνη, 
Κοινωνική Λειτουργός, της Διεύθυνσης Δημ. Υγείας και 
Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Φωκίδας.

Το Κέντρο που φέρει την επωνυμία «Κέντρο Διημέ-
ρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)» για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, στις εγκαταστάσεις του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Εστία Άγιος Νικόλαος» παρέχει υπηρεσίες 
ημερήσιας φροντίδας και παραμονής (εκπαιδευτικές, 
συνοδευτικές υποστηριχτικές υπηρεσίες, εργοθεραπεία, 
φυσικοθεραπεία, υπηρεσίες κατάρτισης σε διάφορα ερ-
γαστήρια).

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα οφείλει να ενημε-
ρώνει την εποπτεύουσα αρχή, για κάθε μεταβολή που 
τυχόν επέλθει, στη λειτουργία του Κέντρου.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άμφισσα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΛΑΣ

Ι

Αριθμ. 5354/Φ20 (4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-

τοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-

νεπιστημίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 32/25.6.2020)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 32, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

GeAr
Highlight
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3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16.5.2019 (ΑΔΑ:
ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση 
της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου», όπως τροποποιήθηκε.

6. Την υπό στοιχεία 4052/Φ120/25.5.2018 απόφαση 
της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο «Ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. 
“Χρηματοοικονομική Διοίκηση”» του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής (Β΄ 2239).

7. Την υπό στοιχεία 6501/Φ120/19.9.2018 απόφαση 
της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Έγκριση Εσωτε-
ρικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του ΤΕΙ Κρήτης (Β΄ 4532).

8. Την υπό στοιχεία 1481/Φ20/3.7.2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
με θέμα «Επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Χρηματοοικο-
νομική Διοίκηση» (Β΄ 3418).

9. Την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σ.Ε.Δ.Ο. του ΕΛΜΕΠΑ 
στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 10/Θ.1/7.5.2020 πράξης 
με θέμα «Επανίδρυση του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση».

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής στη συνεδρίαση υπό 
στοιχεία 20/Θ.1/19.5.2020 με θέμα «Επανίδρυση του 
ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση».

11. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με 
θέμα Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

12. Την υπό στοιχεία. 206997/Ζ1/27.11.2017 πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

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

Tην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική Διοίκη-
ση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τα 
εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονο-
μική Διοίκηση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι δαπάνες τελούν υπό την 
έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοι-
κονομικής Διοίκησης (Financial Management) με σκοπό 
τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρη-
τική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη 
επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και 
τους Οργανισμούς και θα αποτελεί τον πυρήνα επιμόρ-
φωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους: 
α) την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνη-
ση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η 
ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων, β) την επιμόρφωση 
ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών 
σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους, γ) κοινωνικές 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προ-
βλημάτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με στόχο την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δ) ερευνητικό έργο, σε 
όλες τις δυνατές μορφές του, π.χ. δημοσιεύσεις ή έκδοση 
βιβλίων ή κοινές διπλωματικές εργασίες, ή διδακτορικές 
διατριβές, ή Ευρωπαϊκά / Εθνικά προγράμματα, ε) κάλυ-
ψη από τους αποφοίτους του ΠΜΣ υψηλών απαιτήσεων 
θέσεων Χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στ) κάλυψη θέσεων έρευνας 
σε θέματα συναφή με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομικής Διοίκησης», το οποίο 
συνυπογράφεται από τον Πρύτανη του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου, και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
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μάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Προϋπόθεση για την επι-
λογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλική γλώσσας, 
σε επίπεδο τουλάχιστον Lower. Η αποδοχή αλλοδαπών 
φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την ανα-
γνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ 
καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας. Στα 
ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) συ-
νάφεια του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. με το ΠΜΣ στη «Χρη-
ματοοικονομική Διοίκηση», β) βαθμός βασικού πτυχίου, 
γ) επίπεδο επάρκειας Αγγλικής γλώσσας, δ) βαθμολογία 
μαθημάτων ειδικότητας στη «Χρηματοοικονομική Διοί-
κηση», ε) επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, στ) ερευνητι-
κή δραστηριότητα και ζ) επαγγελματική εμπειρία.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τέσσερα (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτη-
σης ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» έχει 
χρονική διάρκεια τεσσάρων (3) ακαδημαϊκών εξαμή-
νων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκών εξα-
μήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δυο 
πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 5 
υποχρεωτικά μαθήματα / εξάμηνο, που περιλαμβάνουν 
διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων και εργαστήρια, 
φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου 
αυτό απαιτείται, ενώ το τελευταίο (3ο) εξάμηνο διατί-
θεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνη-
ση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 6 πιστωτι-
κές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο 
σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως 
και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην 
κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί 
επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει 
βαθμολογηθεί τουλάχιστον με έξη (6). Το Μεταπτυχια-
κού Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά την 
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Αναλυτικά τα 
μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογι-
στική

6 ECTS

2 Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι 6 ECTS

3 Διοικητική Οικονομική 6 ECTS

4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6 ECTS

5 Στρατηγικό Μάνατζμεντ 6 ECTS

Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης

6 ECTS

2 Διεθνής Χρηματοοικονομική 6 ECTS

3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS

4 Τραπεζική 6 ECTS

5 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 6 ECTS

Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου 30ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μετα-
πτυχιακής Εργασίας

30 ECTS

Σύνολο ECTS 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
τριάντα πέντε (35) φοιτητές κατ ανώτατο όριο, εκ των 
οποίων ποσοστό μέχρι 30% απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επι-
πλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) 
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 
που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του 
Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 
Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
βάσει του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. με διδακτορικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ με έδρα το Ηράκλειο, καθώς 
και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ ή άλλων 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμο-
ποιηθούν:

(α) Αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Επιστημών Δι-
οίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ.

(β) Τα φοιτητικά εργαστήρια και το ερευνητικό εργα-
στήριο (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
(LAFIM)) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής του ΕΛΜΕΠΑ. Ειδικότερα θέματα υλικοτεχνικής 
υποδομής του Προγράμματος προσδιορίζονται στις 
εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Η διδασκα-
λία θα υλοποιείται με χρήση μεθόδων σύγχρονης και 
ασύγχρονης διδασκαλίας, όπως eclass, live streaming 
διαλέξεων, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαί-
δευσης, κ.λπ. Μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης 
δύναται να παρέχεται από απόσταση.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43784 Τεύχος B’ 4080/23.09.2020

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας - Οικονομικοί Πόροι

1. Το ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά την πλήρη λει-
τουργία του προγράμματος, για 35 φοιτητές συνολικά, εκ 
των οποίων έως 11 απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης, 
στα 3 εξάμηνα λειτουργίας υπολογίζεται σε 64.800,00 € 
και κατανέμεται ως εξής:

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος
(Ποσοστό 70% του προϋπολογισμού)

45.360,00 €

Παρακράτηση υπέρ του Ιδρύματος 
(Ποσοστό 30% του προϋπολογισμού)

19.440,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 64.800,00 €
2. Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατηγο-

ρίες Δαπάνες Διδασκαλίας / Επίβλεψης διπλωματικών 
εργασιών, Δαπάνες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστή-
ριξης, Δαπάνες Μετακινήσεων, Λοιπές Δαπάνες ανάλο-
γα με τις αντικειμενικές ανάγκες του Π.Μ.Σ., μετά από 
τεκμηριωμένη πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και έγκριση της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου.

3. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από 
δίδακτρα που ανέρχονται ανά μεταπτυχιακό φοιτητή σε 
2.700 € συνολικά, ή 900,00 € ανά εξάμηνο, και αποτελούν 
την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.

4. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την κάλυ-
ψη μέρους του λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ. δύνα-
ται να αποτελέσουν ο προϋπολογισμός του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο προϋπολογισμός του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορη-
γίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, πόροι από τοπικά, πε-
ριφερειακά ή εθνικά ερευνητικά προγράμματα, πόροι 
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή, εισηγείται στην Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το 
ύψος των διδάκτρων και την αναπροσαρμογή αυτών, 
τον καθορισμό των αμοιβών των διδασκόντων και την 
αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Άρθρο 12
Μεταβολές - Τροποποιήσεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-

φαση θα ρυθμίζονται από αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 241 (5)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 

το β΄ εξάμηνο 2020 κατά τις απογευματινές και 

νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες για το υπαλληλικό προσωπικό της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), ενόψει 

προετοιμασίας και υλοποίησης των ετησίων δι-

εθνών συνόδων και λοιπών εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 «Ερα-

σιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι-
ατάξεις» (A΄ 121), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 
του άρθρου 18 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής 
φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής υποδομής και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 228) και την παρ. 8 του άρθρου 8 του 
ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοι-
μασίας και άλλες διατάξεις» (A΄ 302).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 302/2003 «Κανονισμός Ορ-
γανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας» (A΄ 257).

3. Την από 25.6.2020 (Θέμα 12ο: Έγκριση υπερωριών 
προσωπικού) απόφαση της Εφορείας της Διεθνούς Ολυ-
μπιακής Ακαδημίας περί εγκρίσεως της υπερωριακής 
απασχόλησης με αμοιβή των στελεχών που υπηρετούν 
στις οργανικές θέσεις στην Δ.Ο.Α., κατά τις απογευματι-
νές και νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, όπως 
ισχύει.

5. Το άρθρο 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» (A΄ 176).

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων στην Δ.Ο.Α. ως προ-
σωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου.

7. Το γεγονός ότι η Δ.Ο.Α. βάσει των καταστατικών της 
σκοπών που είναι η μελέτη, εμβάθυνση και προβολή του 
Ολυμπισμού, διοργανώνει ετησίως στις εγκαταστάσεις 
της Αρχαίας Ολυμπίας διεθνείς συνόδους, συνέδρια και 
άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την διάρκεια των 
οποίων φιλοξενούνται καθηγητές, φοιτητές, αθλητές, 
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στελέχη διεθνών οργανισμών, και άλλες σημαντικές προ-
σωπικότητες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται 
σε επαφή με την εκπαίδευση γύρω από το Ολυμπιακό 
πνεύμα.

8. Τις αυξημένες ανάγκες εργασίας του προσωπικού 
της Δ.Ο.Α. σχετικά με την προετοιμασία και πραγματο-
ποίηση των διεθνών συνόδων της, για το έτος 2020, οι 
οποίες εκτάκτως θα υλοποιηθούν φέτος για πρώτη φορά 
μέσω του on line συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα 
από 4.9.2020 έως 27.9.2020, λόγω των συνθηκών της 
πανδημίας COVID-2019.

9. Το γεγονός ότι οι παραπάνω διεθνείς σύνοδοι κατά 
το χρονικό διάστημα της υλοποίησής τους θα διενερ-
γούνται on line όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, συμπε-
ριλαμβανομένων άρα των Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών και καθ’ όλο το 24ωρο δεδομένου ότι οι μετέχο-
ντες προέρχονται από διάφορες χώρες με διαφορετικές 
ζώνες ώρας.

10. Τις ανάγκες συντονισμού και εξυπηρέτησης των με-
τεχόντων στις διεθνείς συνόδους της Δ.Ο.Α., έτους 2020.

11. Τις αυξημένες ανάγκες εργασίας του προσωπικού 
της Δ.Ο.Α. σχετικά με την άμεση προετοιμασία, τον σχεδι-
ασμό και προγραμματισμό των συνόδων και αυξημένων 
λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων 
της Δ.Ο.Α. για το έτος 2021, η έναρξη των οποίων θα 
πραγματοποιηθεί με τα επίσημα εγκαίνια των ανακαινι-
σμένων πλέον εγκαταστάσεων φιλοξενίας στην Αρχαία 
Ολυμπία.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ο.Α. για την: α) υπε-
ρωριακή απασχόληση με αμοιβή του προσωπικού της, 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων αναγκών που αφορούν τον σχεδιασμό, την 
προετοιμασία και υλοποίηση των διεθνών συνόδων 
της, για το έτος 2020 και β) υπερωριακή απασχόληση 
με αμοιβή του προσωπικού της κατά τις απογευματινές 
ώρες καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την 

προετοιμασία, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των 
συνόδων και λοιπών προγραμμάτων και συνεδρίων της, 
για το έτος 2021, αποφασίζει:

Την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις απο-
γευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση του κανονικού 
ωραρίου, για οκτώ (8) στελέχη της Δ.Ο.Α. που υπηρετούν 
σε αυτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020, με σκοπό 
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ο.Α. στο 
πλαίσιο και για τους σκοπούς προετοιμασίας και υλοποί-
ησης των διεθνών συνόδων της για το έτος 2020 καθώς 
και προετοιμασίας και προγραμματισμού των διεθνών 
συνόδων και λοιπών προγραμμάτων και συνεδρίων της 
για το έτος 2021, εντός των ορίων που προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015, ήτοι:

α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία έως εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά στέλεχος

β. Για νυχτερινή υπερωριακή εργασία (μετά τις 22:00) 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά στέλεχος

γ. Για υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο.

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών κα-
θώς και η κατανομή κατ’ είδος εργασίας (υπερωριακή 
απογευματινή, υπερωριακή νυχτερινή απασχόληση, 
υπερωριακή απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών) για κάθε στέλεχος, θα βεβαιώνεται ανά μήνα, 
μέσω σύνταξης του σχετικού πίνακα.

Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλ-
λήλων δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Δ.Ο.Α., έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ
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*02040802309200008*

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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