
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού του Εργα-
στηρίου στο Τμήμα Γεωλογίας στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με την 
ονομασία «Παλαιοντολογία και Στρωματογραφία.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μέσω Έρευνας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνο-
λογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής».

3 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 108 
(επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νέες Μορφές Εκ-
παίδευσης και Μάθησης» του Τμήματος Επιστη-
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ-
τικού Σχεδιασμού».

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 
2019 των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Πει-
ραιά (ΙΣΠ).

5 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το β’ εξάμηνο του 
έτους 2019 στον Β’ Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πύργου Ηλείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 1507/19566 (1)
Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού του Εργα-

στηρίου στο Τμήμα Γεωλογίας στη Σχολή Θετι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 

την ονομασία «Παλαιοντολογία και Στρωματο-

γραφία. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α'), οι 

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258, τ.Α'). 

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
2017, τ.Α')· 

γ) το π.δ.  483/1979 (ΦΕΚ  144/30.6.1979, τ.Α') περί 
ιδρύσεως εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Ιστορικής 
Γεωλογίας εις την Φυσικομαθηματική Σχολή του Παν/
μίου Πατρών, όπως τροποποιήθηκε στην υπουργική 
απόφαση Β1/108/1983 (ΦΕΚ 80/τ.Α') και μετονομάστηκε 
σε εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας 
(ΦΕΚ 346/26.5.1992 τ. Β').

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: 
10/8.3.2 019,) για τον καθορισμό εσωτερικού κανονι-
σμού του Εργαστηρίου με τίτλο «Παλαιοντολογία και 
Στρωματογραφία» στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 151/6.6.2019).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζούμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο 

Το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφί-
ας αποτελεί ήδη λειτουργική μονάδα του Τομέα Γενικής, 
Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής, του Τμήματος 
Γεωλογίας (όπως προβλέπεται από την υπουργική από-
φαση Β1/108/1983 (ΦΕΚ 80 Β') ίδρυσης του Εργαστηρίου 
και όπως μετονομάστηκε από το ΦΕΚ 346/τ.Β'/26.5.1992) 
με σκοπό να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές ανάγκες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Παλαι-
οντολογίας και της Στρωματογραφίας.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τη διενέργεια υπαιθρίων ερευνών, δειγματοληψιών, 
χαρτογραφήσεων, την οργάνωση και διενέργεια ασκή-
σεων υπαίθρου που αφορούν τη μελέτη και συλλογή 
παλαιοντολογικών και στρωματογραφικών δειγμάτων 
με σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση των προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και την ανάπτυξη της 
έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό, το Ερ-
γαστήριο θα πραγματοποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία έρευνες πεδίου, δειγματοληψίες συλλογής 
παλαιοντολογικών, στρωματογραφικών και γεωλογικών 
δειγμάτων και θα διεξάγει παλαιοντολογικές ανασκαφές 
σε όλη την επικράτεια που θα αφορούν απολιθωμένα 
ζωικά και φυτικά υπολείμματα που θα ακολουθούν την 
αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία. Τα ευρήματα κα-
τατίθενται και ανήκουν στις συλλογές του εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή και την διεξαγωγή υψηλού επιπέ-
δου επιστημονικής έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν 
στα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιοντολογίας και της 
Στρωματογραφίας.

4. Την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών 
με τις ανάγκες της χώρας όσον αφορά αντικείμενα της 
Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας.

5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

7. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3
Προσωπικό 

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
(μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που το γνωστι-
κό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρί-
ου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα 
προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού 
προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ), καθώς και από μετα-
διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της 
ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρί-

ου, ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατά-
ξεις του Οργανισμού, του Εσωτερικό Κανονισμού και της 
κείμενης νομοθεσίας και ιδία τηρεί το Μητρώο υποδο-
μών, συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, 
υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας 
του και μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Συ-
νέλευση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ερ-
γαστηρίου, τον ορισμό υπευθύνων σε επιμέρους τομείς 
και μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση 
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου καθώς 
και για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
αυτού, υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το 
εργαστήριο και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα 
που αφορά το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

3. Ο διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των 
αρμοδιοτήτων του σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο είναι ήδη εγκατεστημένο σε χώρους 
που έχουν παραχωρηθεί από το Τμήμα Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε αυτό, για τη διεξαγωγή του έργου του. Στους χώρους 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

2. Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό που προέρχεται 
από κάθε νόμιμη πηγή και αποτελεί τις υποδομές του 
εργαστηρίου.

3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του, ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

6. Με εισήγηση του διευθυντή και μετά από έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι 
δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ερ-
γαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 6
Έσοδα-Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από:

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

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τους σκο-
πούς του οικείου εργαστηρίου, και

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Μητρώο επιστημονικών οργάνων (υποδομές), βι-
βλίων, περιοδικών και περιουσιακών στοιχείων του ερ-
γαστηρίου.

2. Βιβλία εσόδων-εξόδων του εργαστηρίου.
3. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-

γράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Παλαι-
οντολογίας και Στρωματογραφίας», και αναγράφεται σε 
κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους του Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο 
το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Γεωλογίας 
και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Πάτρα, 25 Ιουνίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

   Αριθμ. 8257 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών μέσω Έρευνας του Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου, με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληρο-

φορικής». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 08/06.06.2019)

  Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α’/03.11.2008) και με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν.  4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’) καθώς και των 30 έως και 37, 
45 και 85,του ιδίου νόμου.

- 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.

- Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/15.05.2019/θέμα 7.1 
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμι-
κής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/30.5.2019 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, θέμα 6 «Πρόταση Ίδρυσης Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφο-
ρικής», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέ-
ρω εισήγηση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως εκ 
τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω 
ενέργειες.

- Το υπ’ αριθμ 08/06.06.2019 πρακτικό της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου θέμα 10.11. «Πρόταση Ίδρυσης Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας του 
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο ’’Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής’’».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει: 

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μέσω Έρευνας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογί-
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ας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέσω Έρευνας με τίτλο 
«Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), όπως ισχύει σή-
μερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο -Σκοπός

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής» είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό 
ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας 
την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργα-
νώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να 
έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και 
πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδα-
κτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφο-
ρικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο. Για την υλοποί-
ηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών 
των φοιτητών περιλαμβάνει: (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, 
κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια 
για έναν ερευνητή στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορι-
κής, επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε 
εξειδικευμένες θέματα Ευφυών Συστημάτων, (β) στο 
δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, την επιλογή ενός ερευ-
νητικού θέματος από κάθε σπουδαστή/στρια υπό την 
επίβλεψη μέλους ΔΕΠ με εξειδίκευση σε συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος/α θα είναι υπεύθυνος για 
τη διδασκαλία και καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας 
σε όλα τα απαραίτητα στάδια έρευνας (βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, κριτική επιλογή, διατύπωση ερευνητικού 
ερωτήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση της επίλυσής 
του προβλήματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
αναγνώριση ανοικτών ζητημάτων προς μελλοντική επί-
λυση. Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο στόχος πλαισιώνεται 
με συγγραφή επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει 
να υποβληθούν σε διεθνές συνέδριο και σε επιστημονικό 
περιοδικό με κριτές αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Ευφυή Συστήματα Πληροφο-
ρικής».

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. 
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχουν κα-
τευθύνσεις στο εν λόγω ΠΜΣ, ενώ τα μαθήματα του Β’ και 
Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό 
θέμα που επιλέγεται από τον/την υποψήφιο/α και τον/
την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή και μπορεί να εμπί-
πτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής».

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελ-
ληνική. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθημάτων 
πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα, όπως και η συγ-
γραφή των ερευνητικών άρθρων. Η γλώσσα εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική 
(εφόσον το επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια).

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας 
του Προγράμματος

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 
2024-2025.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευ-
φυή Συστήματα Πληροφορικής» δεν καταβάλουν τέλη 
φοίτησης.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Mυτιλήνη, 18 Ιουνίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  

Ι

  Αριθμ. 8242 (3)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 108 

(επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρία-

σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νέες Μορφές Εκ-

παίδευσης και Μάθησης» του Τμήματος Επιστη-

μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ-

τικού Σχεδιασμού». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 08/06.06.2019) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α') 
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«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α’/03.11.2008) και με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώταντ\ς εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, 
τ.Α’).

- Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
σε συνέχεια της απόφασης της υπ' αριθμ. 6/22.05.2019 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού θέμα 3.4 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και 
Μάθησης».

- Την υπ' αριθμ. 5736/02.07.2018 απόφαση Συγκλήτου 
(αρ. συνεδρίας 36/28.06.2018) με θέμα «Επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες 
Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», Τμήμα Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.» (Φ.Ε.Κ. 3246/08.08.2018 τ.Β').

- Την απόφαση της υπ'αριθμ. 108 (επαναληπτι-
κή)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (ΦΕΚ 4351/01.10.2018, τ.Β').

- Το υπ' αριθμ 08/06.06.2019 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.3. «Τροποποίηση της απόφασης 
της υπ' αριθμ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και 
Μάθησης» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού’’».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει:

Την τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 108 
(επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκρι-
ση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (ΦΕΚ 4351/01.10.2018, τ.Β'), 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/22.05.2019 συνέλευση του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 3, το απόσπασμα:
«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» εντάσσεται 

στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί 
στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη 
της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκ-
παιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού 
επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλά-
δους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου 
σπουδών του οικείου Τμήματος.».

Αντικαθίσταται με το απόσπασμα:
«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» εντάσσεται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου και του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγω-
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, διέπεται από 
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω 
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και 
των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευ-
νητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση 
των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες πε-
ριοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θε-
ματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών 
αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου 
Τμήματος και το αντικείμενο του ανήκει στις Επιστήμες 
της Αγωγής.».

Στο άρθρο 10 και την παράγραφο 10.1, κάτω ακριβώς 
από τον ενδεικτικό πίνακα μαθημάτων, προστίθεται, η 
παράγραφος:

«Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο 
αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή 
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφά-
λισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ.».

Στο άρθρο 10 και την παράγραφο 10.8, το απόσπασμα:
«Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) 

εκπαιδευτικές ενότητες, η διδασκαλία των οποίων, με 
βάση και το άρθρο 30, παρ. 3 του ν. 4485/2017, υλοποι-
είται κατά 65% δια ζώσης και κατά 35% εξ αποστάσεως 
με την αξιοποίηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης. Πιο 
συγκεκριμένα, σε κάθε μία από τις δέκα (10) εκπαιδευτι-
κές ενότητες κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος, αντιστοιχούν 
τρεις (3) ώρες διδασκαλίας. Από το παραπάνω σύνολο 
των τριακοσίων (300) ωρών διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 
συνολικά, οι εκατό ενενήντα πέντε (195) ώρες διεξά-
γονται δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο 
και οι εκατό πέντε (105) ώρες εξ αποστάσεως, μέσω της 
πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής 
μάθησης (τηλεκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Η κατανομή αυτή δύναται να τροποποιείται με βάση τις 
εκάστοτε κείμενες διατάξεις.».

Αντικαθίσταται με το απόσπασμα:
«Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) 

εκπαιδευτικές ενότητες, η διδασκαλία των οποίων, με 
βάση και το άρθρο 30, παρ. 3 του ν. 4485/2017, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του ν. 4559/2018, υλοπο-
είται κατά 50% δια ζώσης και κατά 50% εξ αποστάσεως 
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με την αξιοποίηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης. Πιο 
συγκεκριμένα, σε κάθε μία από τις δέκα (10) εκπαιδευτι-
κές ενότητες κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος, αντιστοιχούν 
τρεις (3) ώρες διδασκαλίας. Από το παραπάνω σύνολο 
των τριακοσίων (300) ωρών διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 
συνολικά, οι εκατό ενενήντα πέντε (150) ώρες διεξά-
γονται δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο 
και οι εκατό πέντε (150) ώρες εξ αποστάσεως, μέσω της 
πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής 
μάθησης (τηλεκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Η κατανομή αυτή δύναται να τροποποιείται με βάση τις 
εκάστοτε κείμενες διατάξεις.».

Στο άρθρο 20 και την παράγραφο 20.2, κάτω από την 
παράγραφο:

Το Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(Master of Education) με ομώνυμο τίτλο.

προστίθεται η παράγραφος:
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι το Π.Μ.Σ. 

λειτουργεί στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγω-
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το αντικείμε-
νο του ανήκει στις Επιστήμες της Αγωγής, εγγράφεται 
στον συνολικό σχεδιασμό του Τμήματος και αποτελεί 
μεταπτυχιακή, μεταγνωστικού τύπου εξειδίκευση του 
πρώτου κύκλου σπουδών του και αφετέρου το γεγονός 
ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του εξασφαλίζει την ανα-
γκαία θεωρητική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση 
καθώς και την πρακτική άσκηση, τα οποία συνιστούν 
βασικά συστατικά στοιχεία της διασφάλισης της παιδα-
γωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων του, 
το Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 
στους κατόχους του Διπλώματος του. 

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ' αριθμ. 108 (επα-
ναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (ΦΕΚ 4351/01.10.2018, τ.Β'), 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 18 Ιουνίου 2019 

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  

Ι

Αριθμ.   1689 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 

2019 των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Πει-

ραιά (ΙΣΠ) .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018/Α’/ΦΕΚ 5 περί Εκσυγ-

χρονισμού της νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων.

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007/Α’/ΦΕΚ 27 περί Κύ-
ρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

3. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν.  4354/2015/Α’/
ΦΕΚ 176 περί Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4. Την υπ' αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή οδηγιών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/2015.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.

6. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμετώπι-
ση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του προσω-
πικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΙΣΠ 
οικονομικού έτους 2019.

8. Ότι η πίστωση έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.Ε. 0200.
9. Την από 22-4-2019 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΠ της 

υπ'αρ. 3 τακτικής συνεδρίασης (4° θέμα Ημερήσιας Δι-
άταξης «Υπερωρίες υπαλλήλων ΙΣΠ»), αποφασίζουμε:

- Καθιερώνουμε μέχρι 31/12/2019 υπερωριακή εργα-
σία με αμοιβή στις τρεις (3) υπαλλήλους του ΙΣΠ.

- Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλ-
ληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν 
είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

- Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται 
με βάση την υπ' αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή 
οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ  

Ι

  Αριθμ. απόφ. 8.1 (5)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ'υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το β' εξάμηνο του 

έτους 2019 στον Β' Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πύργου Ηλείας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Β' ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β' του ν.  4354/2015 

(176/τ.Α') σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
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μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 
(176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015.

4. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές 
ανάγκες του Οργανισμού - την περίοδο λειτουργικής 
αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο, κατά 
την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ώρη βάση (άρθρο 
4 του Κανονισμού Αρδεύσεως).

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι 
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελούμενων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 

Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»),αποφασίζει ομόφωνα:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας καθ' 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης 
εντός του δευτέρου εξαμήνου 2019, σύμφωνα με το άρ-
θρο 20 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει. Ειδικότερα, απο-
γευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της 
υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο/
εξάμηνο. Μέχι 96 ώρες ανά υπάλληλο/εξάμηνο υπερω-
ριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. Αφο-
ρά συνολικά, εννέα (9) υπλλήλους και χίλιες διακόσιες 
εβδομήντα τέσσερις (1.516) ώρες συνολικά κατ' ανώτατο 
όριο, όπως περιγράφονται στους κάτωθι πίνακες.

β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης να τεθεί ο Πρόε-
δρος του Οργανισμού Αρβανιτάκης Ιωάννης και για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού έτους 2019, το οικονομικό τμήμα του 
Οργανισμού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 22μ.μ. 
εκτός Κυριακών 
και εξαιρέσιμων

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΠΕ ΓΕΩΠ. 1 1 50 1 50 

ΠΕ ΔΙΟΙΚ. 1 1 120 1 0

ΠΕ ΟΙΚΟΝ. 1 1 120 1 0

ΣΥΝΟΛΟ: 3 3 290 3 50

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 22μ.μ. 
εκτός Κυριακών 
και εξαιρέσιμων

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΔΕ ΤΕΧΝ. 3 3 360 3 288

ΔΕ ΧΕΙΡ. 1 1 0 1 96

ΣΥΝΟΛΟ: 4 4 360 4 384

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 22μ.μ. 
εκτός Κυριακών 
και εξαιρέσιμων

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΔΕ ΥΔΡΟΝ. 2 2 240 2 192
ΣΥΝΟΛΟ: 2 2 240 2 192
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β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης να τεθεί ο Πρόε-
δρος του Οργανισμού Αρβανιτάκης Ιωάννης και για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού έτους 2019, το οικονομικό τμήμα του 
Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πύργος, 2 Μαιου 2019

 Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ   

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