
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της 8715/12.12.2018 (ΦΕΚ 5950/
Β΄/31.12.2018) απόφασης καθιέρωσης νυχτερι-
νής εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων 
του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το Α’ 
Εξάμηνο του έτους 2019.

2 Συμπλήρωση της 8714/12.12.2018 (ΦΕΚ 6033/
Β΄/31.12.2018) απόφασης καθιέρωσης εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ. 
και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιω-
άννη Ρέντη, για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2019.

3  Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
(απογευματινής) πέραν της υποχρεωτικής, σε 
υπαλλήλους του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ.

4 Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολε-
οδομίας του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης για το 
έτος 2019.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή-
λους του Δήμου Τυρνάβου.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για την 
γραμματειακή υποστήριξη της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου για 
το έτος 2019

7 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Γλωσσολογία»/“Linguistics”

8 Μετονομασία Τομέα του Τμήματος Μηχανικών 
Αυτοματισμού TE της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1331 (1)
  Συμπλήρωση της 8715/12.12.2018 (ΦΕΚ 5950/

Β΄/31.12.2018) απόφασης καθιέρωσης νυχτερι-

νής εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-

κού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων 

του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το 

Α' Εξάμηνο του έτους 2019.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) περί συστάσεως Δήμων και 
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Δημάρχου αντιστοίχως,

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 7 του 
ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), βάσει των οποίων 
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β' 
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. 
υπάλληλοι των ΟΤΑ α' βαθμού,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 περί 
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ-
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του αυτού νόμου,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015(ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η δια-
δικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας του προσωπικού των 
ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και τα όρια αμοιβής αυτής,

5. Την αριθμ. πρωτ.: 7716/7458/01.03.2012 (ΦΕΚ 710/Β΄/
12.03.2012), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την καθιέρωση 24 ωρης 
λειτουργίας σε βάρδιες όλες τις ημέρες του μήνα δίχως κα-
τάργηση του πενθημέρου της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

6. Την αριθμ. 225/26-11-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 699
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2019 του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη μετά την 
γνώμη του Παρατηρητηρίου».

7. Την αριθμ. 109686/34890/18.01.2019 απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που αφορά την έγκριση της αριθμ. 225/26.11.2018 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νί-
καιας - Αγ. Ι. Ρέντη

8. Τις έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου μας οι οποίες δεν δύνανται 
να εξυπηρετηθούν πλήρως από το υπάρχον προσω-
πικό, δεδομένης της καθυστέρησης οριστικοποίησης 
των πινάκων επιτυχόντων των υπό πρόσληψη τακτικών 
υπαλλήλων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
4/02.2.2018)

9. Την αριθμ. 14/28.01.2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων 
προσωπικού για το έτος 2019 με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, 
διάρκειας δύο (2) μηνών».

10. Το αριθμ. ΔΥ/08.02.2019 έγγραφο του Τμήματος 
Μισθοδοσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
που αφορά τον υπολογισμό του ύψους της δαπάνης που 
προκαλείται από την λήψη της παρούσης απόφασης

11. Την αριθμ. πρωτ.: 6524/08.02.2019 βεβαίωση του 
Τμήματος Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρη-
σης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με την οποία βεβαιώνεται 
η κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την λήψη 
της παρούσης απόφασης από τις πιστώσεις των σχετι-
κών κωδικών του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού, 
που αφορά το οικονομικό έτος 2019,

12. Το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 
3334/τ.Β΄/27.12.2013), αποφασίζουμε:

Την συμπλήρωση της αριθμ. 8715/12.12.2018 από-
φασης καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας για το Α΄ Εξα-
μήνου του έτους 2019 και ειδικότερα το τμήμα αυτής 
που αφορά την νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας των Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που λειτουρ-
γεί σε 24ωρη βάση. Η ως άνω συμπλήρωση κρίνεται 
επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθεί το κενό από 
την καθυστέρηση της οριστικοποίησης των πινάκων 
επιτυχόντων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
4/02.2.2018).

Ειδικότερα, εγκρίνουμε από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-
βερνήσεως για επιπλέον πέντε προσλαμβανόμενους 
στον Δήμο μας με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εργαζομένους, με ειδικότητα 
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, τις ακόλουθες ώρες 
νυχτερινής απασχόλησης:

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΕΡΓΑΖ. ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5 1.000
ΣΥΝΟΛΟ 5 1.000

Από την λήψη της παρούσης απόφασης και προκειμένου για την ως άνω νυχτερινή απασχόληση προκαλείται 
δαπάνη ύψους ποσού 1.836 ευρώ, η οποία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 6524/08.02.2019 βεβαίωση της αρμόδιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας είναι εντός των ορίων της πίστωσης που έχει εγγραφεί στον κάτωθι κωδικό εξόδων του 
προϋπολογισμού του έτους 2019: 20.6042.0003.

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως, όπως ορίζει η σχετική διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Νίκαια, 14 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ι

    Αριθμ. αποφ.: 1330 (2)
Συμπλήρωση της 8714/12.12.2018 (ΦΕΚ 6033/

Β΄/31.12.2018) απόφασης καθιέρωσης εργασίας καθ' 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ. 

και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιω-

άννη Ρέντη, για το Α' Εξάμηνο του έτους 2019.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) περί συστάσεως Δήμων και 
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Δημάρχου αντιστοίχως,

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 7 του 
ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), βάσει των οποίων 
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β' του 
ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπάλ-
ληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 περί 
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ-
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του αυτού νόμου,

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

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις αμέσως προηγού-
μενες διατάξεις το προσωπικό των Ο.ΤΑ. πρώτου βαθ-
μού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες 
λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι 
ώρες νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και Εξαιρέσιμες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα 
(180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.

6. Την αριθμ. πρωτ.: 7716/7458/01.03.2012 (ΦΕΚ 710/
Β΄/12.03.2012), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την καθιέρω-
ση 24 ωρης λειτουργίας σε βάρδιες όλες τις ημέρες του 
μήνα δίχως κατάργηση του πενθημέρου της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

7. Την αριθμ. 225/26-11-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη μετά την 
γνώμη του Παρατηρητηρίου»

8. Την αριθμ. 109686/34890/18.01.2019 απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που αφορά την έγκριση της αριθμ. 225/26.11.2018 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νί-
καιας - Αγ. Ι. Ρέντη

9. Τις έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου μας οι οποίες δεν δύνανται 
να εξυπηρετηθούν πλήρως από το υπάρχον προσω-
πικό, δεδομένης της καθυστέρησης οριστικοποίησης 
των πινάκων επιτυχόντων των υπό πρόσληψη τακτικών 
υπαλλήλων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
4/02.2.2018)

10. Την αριθμ. 14/28.01.2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων 
προσωπικού για το έτος 2019 με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, 
διάρκειας δύο (2) μηνών».

11. Το αριθμ. ΔΥ/08.02.2019 έγγραφο του Τμήματος 

Μισθοδοσίας του Δήμου Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
που αφορά τον υπολογισμό του ύψους της δαπάνης που 
προκαλείται από την λήψη της παρούσης απόφασης

12. Την αριθμ. πρωτ.: 6524/08.02.2019 βεβαίωση του 
Τμήματος Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρη-
σης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με την οποία βεβαιώνεται 
η κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την λήψη 
της παρούσης απόφασης από τις πιστώσεις των σχετι-
κών κωδικών του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού, 
που αφορά το οικονομικό έτος 2019,

13. Το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 
3334/τ.Β΄/27.12.2013), αποφασίζουμε:

Την συμπλήρωση της αριθμ. 8714/12.12.2018 απόφα-
σης καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το Α' 
Εξαμήνου του έτους 2019 του Δήμου μας και ειδικότερα 
το τμήμα αυτής που αφορά την εργασιακή απασχόληση 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων του οικεί-
ου Φορέα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες 
και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης που λειτουργεί σε 24ωρη 
βάση. Η ως ανωτέρω καθιέρωση κρίνεται επιβεβλημένη 
προκειμένου να καλυφθεί το κενό από την καθυστέρη-
ση της οριστικοποίησης των πινάκων επιτυχόντων της 
3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/02.2.2018) για 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της παρούσης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως για επιπλέον τριάντα (30) προσλαμβανόμενους 
στον Δήμο μας με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εργαζομένους εννιακόσιες 
(900) ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 
μέχρι την 22η ώρα, εννιακόσιες (900) ώρες εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής από την 22η ως την 6η πρω-
ινή, χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες εργασίας Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής και 
μέχρι την 22η ώρα.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των ωρών της ως άνω 
εγκρινόμενης καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εργα-
σίας, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα εργαζο-
μένων, θα έχει ως ακολούθως :

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 22η ΩΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΕΡΓΑΖ. ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5 150
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25 750
ΣΥΝΟΛΟ 30 900

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22 η ΕΩΣ 6η ΠΡΩΙΝΗ ΩΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΕΡ-
ΓΑΖ.

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5 150

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25 750

ΣΥΝΟΛΟ 30 900

ΑΔΑ: Ω6Υ146ΨΖ2Ν-Λ8Ο
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6η ΠΡΩΙΝΗ ΕΩΣ 22η ΩΡΑ
ΑΡ. ΕΡΓΑΖ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5 200
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25 1.000
ΣΥΝΟΛΟ 30 1.200

Από την λήψη της παρούσης απόφασης και προκειμένου για την ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκαλείται 
δαπάνη ύψους ποσού 10.631 ευρώ, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 6524/08.02.2019 βεβαίωση της αρ-
μόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας είναι εντός των ορίων της πίστωσης που έχει εγγραφεί στον κάτωθι κωδικό εξόδων 
του προϋπολογισμού του έτους 2019: 20.6042.0001.

Η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται κατόπιν εκδόσεως 
εκ του αρμοδίου οργάνου σχετικής απόφασης κατανομής των ωρών ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως, όπως ορίζει η σχετική διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Νίκαια, 14 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ι

     Αριθμ. απόφ. 97 (3)
 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 

(απογευματινής) πέραν της υποχρεωτικής, σε 

υπαλλήλους του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώ-
δικας Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων», σχετικά με την καθιέρωση υπε-
ρωριακής εργασίας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Την ανάγκη αντιμετώπισης επειγουσών, έκτακτων 
και απρόβλεπτων αναγκών για τις οποίες θα απαιτείται η 
συνεχής και απρόσκοπτη απασχόληση του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
τους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση (απογευματινή) 
για το έτος 2019 πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργα-
σίας και μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα σε υπαλλήλους 
του Δήμου των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• (δύο) 2 υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχα-

νικών.

• (ένας) 1 υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μη-
χανολόγων Μηχανικών.

• (ένας) 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
• (ένας) 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτο-

κινήτων.
• (ένας) 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχα-

νημάτων Έργων.
• (ένας) 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών (Οικο-

δόμων).
• (ένας) 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
• (ένας) 1 υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών.
• (ένας) 1 υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ Οδηγός Απορριμ-

ματοφόρου Φορτηγού
• (ένας) 1 υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ Οδηγός
• (ένας) 1 υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγος
• (δύο) 2 υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχα-

νημάτων Έργου
• (ένας) 1 υπάλληλος ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
• (ένας) 1 υπάλληλος ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθα-

ριότητας
Η δαπάνη αμοιβής των υπαλλήλων θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Εμμανουήλ Παπ-
πά και συγκεκριμένα:

1. τους Κ.Α. 30.6011.03 με τίτλο «Υπερωριακή Απασχό-
ληση Τακτικού Προσωπικού» με συνολικό ποσό πίστω-
σης 3.000,00€ και

2. Κ.Α. 30.6021.03 με τίτλο «Υπερωριακή εργασία 
Προσωπικού ΙΔΑΧ» με συνολικό ποσό πίστωσης 
3.000,00 €.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Χρυσό, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ

ΑΔΑ: Ω6Υ146ΨΖ2Ν-Λ8Ο
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     Αριθμ. απόφ.: 37 (4) 
Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας 

με αμοιβή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πο-

λεοδομίας του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης για 

το έτος 2019.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

   Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-
σία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου -αποζη-
μίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 
176/τ.Α' /16-12-2015).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (ΦΕΚ 
2800/τ.B΄/17-12-2012) έτσι όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 

1373/τ.Β΄/24-04-2017) και ισχύει.
5. Το γεγονός ότι απαιτείται για την αντιμετώπιση επο-

χικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
το προσωπικό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας να απασχοληθεί κατά τις 
απογευματινές ώρες.

6. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (α.π. 198/24-01-2019).

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου - Ερμ/λης ο.ε. 
2019 στον οποίο έχει προβλεφθεί η δαπάνη για υπερω-
ριακή εργασία με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου 
της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ύψους 1.055,60.€ η οποία 
βαρύνει τον Κ.Α: 40.6012.

8. Την ΑΠ: 2997/12-02-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί ύπαρξης της 
ανωτέρω πίστωσης στο προϋπολογισμό του ο.ε. 2019.

9. Το υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Πολε-
οδομίας του Δήμου και τις υπηρεσιακές ανάγκες του, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε και κατανέμουμε την υπερωριακή απα-
σχόληση των υπάλληλων της Διεύθυνσης Πολεοδομί-
ας του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης για το έτος 2019 με 
την προβλεπόμενη αποζημίωση του ν. 4354/2015 για 
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το σκεπτικό της 
παρούσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (απλής απογευματινής, νυχτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (Κ.Α. 20)

Ειδικότητα

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων 
κατά κλάδο

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22η 
ΜΕΧΡΙ 6η ΠΡΩΙΝΗ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(σε ώρες)

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕ-
ΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(από 22η πρωινή - 

6η ώρα)

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(από 6η πρωινή -

22η ώρα)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ-

ΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 22η ΩΡΑ 

(σε ώρες)

Σύνολο ωρών Σύνολο ωρών Σύνολο ωρών Σύνολο ωρών
ΠΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 6 1200
TE (ΜΟΝΙΜΟΙ) 1 200
ΔΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 2 400
ΥΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 1 200

ΣΥΝΟΛΟ 10 2000

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζονται 
οι προϊστάμενοι των Τμημάτων και της Δ/νσης της Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης, οι οποίοι θα 
βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταβολή της υπερωριακής εργασίας.

Ρητά ορίζεται ότι οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ' υπέρβαση δεν θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 
για το έτος 2019 τις 200 ώρες απογευματινής εργασίας.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης του O.E. 2019, έχει προληφθεί δαπάνη για υπερωριακή 
εργασία με αμοιβή, ύψους 1055,60€ η οποία βαρύνει τον Κ.Α: 40.6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Ερμούπολη, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
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     Αριθμ. απόφ. 28 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή-

λους του Δήμου Τυρνάβου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 «Δι-
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-

μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

5. Την αριθ. πρωτ.:2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών Γεν. Γραμμ. Δημ/κης Πολ. Γεν. 
Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 1534/15-02-2019 βεβαίωση 
πιστώσεων του Δήμου Τυρνάβου

7. Την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας για την υπηρεσία των 
Ληξιαρχείων του Δήμου και τα πρακτικά συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Διαβού-
λευσης και των πρακτικών των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε υπερωριακή απογευμα-
τινή εργασία, σε μονίμους υπαλλήλους του Δήμου Τυρνά-
βου, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ληξιαρχείων 
του Δήμου και την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων 
των συλλογικών οργάνων, μέσα στα όρια που προβλέ-
πουν οι κείμενες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα έως 
31-12-2019, ως εξής:

Υπηρεσία Μόνιμοι Είδος Υπερωριακής Απασχόλησης 
Απογευματινής και Αριθμός ωρών 
μέχρι την 22η

Κ.Α. Ποσό

Τήρηση Πρακτικών
Συλλογικών Οργάνων
Διοίκησης

6 Υπάλληλοι 420 02.10.6012.01 1.500,00

Τήρηση Ληξιαρχείων 2 Υπάλληλοι 480 02.10.6012.03 3.000.00

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής: Υπερωριακή Απογευματινή Εργασία, έως και 
120 ώρες ανά εξάμηνο Οι παραπάνω ώρες θα κατανεμηθούν σε όσους εργαζόμενους εργασθούν υπερωριακά 
κατά τις απογευματινές ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους και θα 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρχουν ανάγκες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Τύρναβος, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 6 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για την 

γραμματειακή υποστήριξη της Σχολικής Επιτρο-

πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου για 

το έτος 2019

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

   Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 

2503/1997
5) Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών Γεν. Γραμμ. Δημ/κης Πολ. Γεν. 
Λογιστηρίου του Κράτους.

6) Την ανάγκη εκτέλεσης της διοικητικής και λογιστικής 
υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τυρνάβου με την ονο-
μασία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τυρνάβου», που στερείται προσωπικού του διοικητικού 
κλάδου.

7) Την αριθμ. 74/2-3-2015 απόφαση του Δημάρχου 
Τυρνάβου με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση της δι-
οικητικής και λογιστικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Τυρνάβου με την ονομασία «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου» στον διοικη-
τικό υπάλληλο του Δήμου Τριαντάφυλλου Παναγιώτη 
του Χρήστου, εκτός από τα καθήκοντα της θέσης του 
και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του, 
αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι (20) 
ωρών ανά μήνα για το έτος 2019, του υπαλλήλου του 
Δήμου Τυρνάβου Τριαντάφυλλου Παναγιώτη, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού, για την γραμματειακή υποστήριξη της 
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Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τυρ-
νάβου, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση 
που θα βαρύνει την τακτική κατανομή για λειτουργικές 
δαπάνες και θα ανέλθει στο ποσό των 1.500,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τύρναβος, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 1164/14-02-2019 (7)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Γλωσσολογία»/“Linguistics” 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 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» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» 

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

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 30-11-
2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-12-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 28-1-2019).

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

την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Γλωσσολογία»/“Linguistics”, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Γλωσσολογία» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη 
του επιστημονικού χώρου της Γλωσσολογίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού 
επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά την επιστήμη 
της Γλωσσολογίας και τους επιμέρους κλάδους της.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογία», προβάλλει και αξι-
οποιεί την επιστήμη της Γλωσσολογίας στις θεωρητικές 
της διαστάσεις και στις πρακτικές της εφαρμογές με στό-
χο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι 
θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τους ερευνητικούς 
οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς 
φορείς και τα πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν τη δι-
εθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με την προώθηση 
της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της μέσω της συμ-
μετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων 
σε διεθνή επιστημονικά όργανα. Το Π.Μ.Σ. συμβάλλει 
επιπλέον στο σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και στην 
επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων του 
Τμήματος Φιλολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Γλωσσολογία» (MA in Linguistics ).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

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

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά πε-
ρίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
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Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία» θα 
καλύπτεται από: 

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ, 
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 
- πόρους προερχόμενους από ερευνητικά προγράμ-

ματα, 
- πόρους προερχόμενους από προγράμματα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029 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 δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, 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. πράξης 24 (8)
Μετονομασία Τομέα του Τμήματος Μηχανικών 

Αυτοματισμού TE της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκ-

παιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: το 
άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - 
Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», το άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρ-
θρο 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Το-
μέα» και το άρθρο 84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίων Α έως Ε».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (112/Α΄) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (254 Α') «Ρυθμίσεις Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2013 «Συγχώνευση Σχολών - 
Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κα-
τάργηση Τμημάτων -Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάν-
δρειου TEI Θεσσαλονίκης (123/Α΄).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσ-
σαλονίκης, αριθμ. 24/24-10-2018 συνεδρίαση και τη 
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανικών Αυτοματισμού TE της ΣΤΕΦ, αριθμ. 7/6-6-2018 
συνεδρίαση.

5. Την αριθμ. 193992/Ζ1/10-11-2017 Διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, (579/Υ.Ο.Δ.Δ.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

την μετονομασία του Τομέα «Βιομηχανικών Αυτοματι-
σμών και Μηχατρονικής» του Τμήματος Μηχανικών Αυ-
τοματισμού TE της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών της 
ΣΤΕΦ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης σε Τομέα «Βιομηχα-
νικής Αυτοματοποίησης και Μηχατρονικής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη,  14 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006990103190008*
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