
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του 
ν. 4765/2021, που καλύπτονται από άτομα με πο-
σοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκα-
τό (50%).

2 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
ΔΥΓ2/Γ.Π. 121064/30-9-2010 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Αναγνώριση του νερού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης Διός, 
στη θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δή-
μου Δίου στο νομό Πιερίας, σαν Φυσικό Μεταλλι-
κό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο» 
(Β’ 1629).

3 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το φυλακτικό 
προσωπικό ΙΔΟΧ του Λαογραφικού και Εθνολο-
γικού Μουσείου Μακεδονίας  - Θράκης, για το α’ 
τρίμηνο 2023.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας διακοσίων ευρώ (200,00€) με Φ.Π.Α., της εται-
ρείας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ» προς το Πυρο-
σβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας διακοσίων ευρώ (200,00€) με Φ.Π.Α., της 
«ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ» προς το Πυροσβε-
στικό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) με Φ.Π.Α., 
της εταιρείας «ΜΟΥΡΓΟΣ Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΜΑ-
ΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του πρα-
κτικογράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός  - Αθλητικός και Τουριστικός 
Οργανισμός «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»” του Δήμου Καρύ-
στου για το έτος 2023.

8 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5060/10-07-2018 
(Β’  3071) απόφασης της Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 

15η/21-06-2018/9) που αφορά στην ίδρυση του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη των Τμη-
μάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών.

9 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης Α’ Εξαμήνου 2023.

10 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-
νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2023.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 272275/
2-12-2022 απόφαση του Περιφεριάρχη Στερεάς 
Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 6297).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Π15-65438 (1)
Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του 
ν. 4765/2021, που καλύπτονται από άτομα με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις 
εκατό (50%).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός συ-

στήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυ-
ση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

2. Το άρθρο 318 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 31).

3. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
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στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Την υπ’ αρ. 31/27.09.2022 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2023», που διαβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/09.11.2022 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στην οποία περιλαμβάνεται η έγκριση για 
την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης σαράντα δύο (42) 
θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Εξω-
τερικών, που θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), οι οποίες 
αντιστοιχούν και έχουν κατανεμηθεί στον πίνακα Α.2 της 
υπ’ αρ. 31/27.09.2022 Πράξης Υπουργικού Συμβουλί-
ου περί έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, 
ως ακολούθως:

Α/Α Κωδικός 
Θέσης

Εργασιακή 
Σχέση

Κατηγορία 
Εκπαίδευσης Κλάδος

1 3012076634 Μόνιμος ΠΕ Διοικητικού 
Προξενικού

2 2969113635 Μόνιμος ΔΕ

Διοικητικής 
και Λογιστι-
κής Υποστή-

ριξης

3 6758572210 Μόνιμος ΥΕ
Κλάδος 

Επιμελητών 
ΥΠΕΞ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

I

    Αριθμ. Δ1δ/Γ.Π. 53921 (2)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
ΔΥΓ2/Γ.Π. 121064/30-9-2010 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Αναγνώριση του νερού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης Διός, 
στη θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δή-
μου Δίου στο νομό Πιερίας, σαν Φυσικό Μεταλ-
λικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νά-
τριο» (Β’ 1629) .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-

ας» (Α΄ 148).

2. Το π.δ. 433/1983 «Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλο-
φορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών» 
(Α΄ 163) και ιδίως το άρθρο 1 αυτού.

3. Την υπ’  αρ. 56591/9.6.2004 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του καταλόγου 
των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων 
για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλ-
λικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλου-
τισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων 
φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής» (Β΄ 887).

4. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.6072/4-2-2022 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, με την οποία συγκροτήθηκε, με-
ταξύ άλλων, και η Επιτροπή για την αναγνώριση νερών 
ως Φυσικών Μεταλλικών Νερών.

5. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ2ΓΠ/οικ. 121064/30-9-2010 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Αναγνώριση του νερού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης 
Διός, στη θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δήμου 
Δίου στο νομό Πιερίας, σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κα-
τάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο» (Β΄ 1629).

6. Τα υπ’  αρ. 74002(783)/7-2-2020, 268533(1670)/
8-6-2022, 637884(4067)/2021/14-3-2022 και 63282 
(4066)/15-9-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, με συνημ-
μένα δικαιολογητικά.

7. Τα υπ’  αρ. 121/30-3-2021, 124/11-2-2022, 126/
11-4-2022 και 128/31-10-2022 πρακτικά Συνεδριάσε-
ων της Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών 
νερών.

8. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. Β1α/οικ.71769/
12-12-2022 εισήγηση της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ότι από το περιεχόμε-
νο της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπο-
λογισμού των εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
ΔΥΓ2ΓΠ/οικ. 121064/30-9-2010 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναγνώριση του νε-
ρού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης Διός, στη θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ 
Καρίτσας του Δήμου Δίου στο νομό Πιερίας, σαν Φυσικό 
Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο» 
(Β΄ 1629), ως εξής:

1. Συμπληρώνουμε τον τίτλο της ανωτέρω απόφασης 
με την προσθήκη της εφεδρικής γεώτρησης με την ονο-
μασία «εφεδρική Πηγή Διός», όπως αυτή απεικονίζεται 
στην υποβληθείσα υδρογεωλογική μελέτη, γιατί πλη-
ροί όλες τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από το 
π.δ. 433/1983 (Α΄ 163) με αποτέλεσμα ο τίτλος να δια-
μορφώνεται ως κάτωθι:

«Αναγνώριση του νερού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης Διός και 
εφεδρικής γεώτρησης με την ονομασία «εφεδρική Πηγή 
Διός», στη θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δήμου 
Δίου-Ολύμπου στο νομό Πιερίας, Περιφερειακής Ενότη-
τας Πιερίας, σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για 
δίαιτα πτωχή σε Νάτριο».
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2. Αντίστοιχα το αποφασιστικό μέρος της απόφασης 
αναδιαμορφώνεται ως εξής:

«Αναγνωρίζουμε το νερό «ΔΙΟΣ» της εταιρείας Σ. Με-
ντεκίδης Α.Ε., γεώτρησης Διός και εφεδρικής γεώτρησης 
με την ονομασία «εφεδρική Πηγή Διός», στη θέση Ξη-
ροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου 
στο νομό Πιερίας, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σαν 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε 
Νάτριο, γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται από το π.δ. 433/1983 (Α΄ 163), αναφορικά με τους 
όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των 
φυσικών μεταλλικών νερών.

Στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται και η νέα γε-
ώτρηση που χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα για την εμ-
φιάλωση.

Για οποιαδήποτε αλλαγή επί της ετικέτας, θα πρέπει να 
υπάρξει σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 

I

   Αριθμ. 600526 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το φυλακτικό 

προσωπικό ΙΔΟΧ του Λαογραφικού και Εθνολο-

γικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, για το α’ 

τρίμηνο 2023.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. 3 της παρ.  Γ3 του άρθρου 20 του 

ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

β. του ν.δ. 406/1970«Περί ιδρύσεως του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας» (Α’9),

γ. του π.δ. 346/1993 «Μετονομασία του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφικό 
και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης» (Α’146),

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

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’133),

στ. του π.δ. 1117/1977 «Περί κυρώσεως κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας του Λαογραφικού και Εθνο-
λογικού Μουσείου Μακεδονίας» (Α’ 361),

ζ. της παρ. 25 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέμα-
τα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδο-
μής και άλλες διατάξεις» (Α’ 228), για την υπαγωγή του 
Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - 
Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ) στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ),

η. της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 (Α’ 84) 
«Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προστα-
σία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατά-
ξεις», με την οποία ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση του 
κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλο-
γές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε 
ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο 
ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,

θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7) και

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.50/6644/ 
05.07.2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση των διαδι-
κασιών πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των οποί-
ων ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Λογιστικής 
και τρία (3) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Φύλαξης-
Πληροφόρησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

3. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΛΕΜΜ-Θ της υπ’ αρ. 936/ 
29-11-2022 συνεδρίασής του, σύμφωνα με την οποία 
λόγω της φύσης των σκοπών που καλείται να υπηρετήσει 
το προσωπικό ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, κρίνεται 
απαραίτητη η απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, τριών (3) υπαλλήλων ΙΔΟΧ κλάδου ΔΕ 
Φύλαξης - Πληροφόρησης για τη λειτουργία των εκθέ-
σεων του Μουσείου.

4. Το υπό στοιχεία 2041/1-12-2022 (Ορθή επανάληψη 
στις 5-12-2021) έγγραφο του Λαογραφικού και Εθνολο-
γικού Μουσείου Μακεδονίας -Θράκης, που αφορά στον 
καθορισμό των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της εβδομαδι-
αίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυλακτικό προσω-
πικό ΙΔΟΧ του ανωτέρω Μουσείου, καθώς και το από
6-12-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του ως άνω ΝΠΔΔ σχε-
τικά με διευκρινήσεις ως προς το άνω θέμα.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/614492/16-12-2022 Ει-
σηγητική-Οικονομική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται συνολική δαπάνη ύψους περίπου δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000 €) (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτι-
κών εισφορών), για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 
έως 31-3-2023, συνολικά και για τους τρεις υπαλλήλους 
ΙΔΟΧ, για την οποία υπάρχει πίστωση και η οποία έχει 
προβλεφθεί για το έτος 2023 και θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. στον ΚΑΕ 0263α, όπως 
προκύπτει από την υπ’ αρ. 2008/29-11-2022 βεβαίωση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Λ.Ε.Μ.Μ-Θ., αποφα-
σίζουμε:
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Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. 3 
της παρ. Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημονιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» (Α’ 176) έως 48 ώρες ανά υπάλληλο κατά 
μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας, για τρεις (3) υπαλλήλους ΙΔΟΧ του ΛΕΜΜ-Θ 
(ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ) κατηγορίας και 
ειδικότητας: ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης.

Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίσταται η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης του ΛΕΜΜ-Θ.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από 01.01.2023 και μέχρι 
συμπληρώσεως του εγκεκριμένου διαστήματος της 
ΣΟΧ1/2022, δηλαδή την 31.03.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

I

(4)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας διακοσίων ευρώ (200,00€) με Φ.Π.Α., της εται-

ρείας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ» προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 73429 Φ.804.22/13-12-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣ-
ΤΟΣ», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ευρώ (200,00€) με 
Φ.Π.Α., που αφορά δύο (02) ελαστικά επίσωτρα διαστά-
σεων 205/80 R16, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. 
Άρτας.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

(5)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας διακοσίων ευρώ (200,00€) με Φ.Π.Α., της «ΙΕ-

ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ» προς το Πυροσβεστι-

κό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 73416 Φ.804.22/14-12-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς της «ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ», 
εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ευρώ (200,00€) με Φ.Π.Α., 
που αφορά δύο (02) ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 
205/80 R16, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. Άρτας. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

(6)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) με 

Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΜΟΥΡΓΟΣ Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

   Με την υπό στοιχεία 73786 Φ.804.22/14-12-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΜΟΥΡΓΟΣ Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», εκτιμώμενης αξίας τριακο-
σίων πενήντα ευρώ (350,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσ-
σερα (04) ελαστικά CONTINENTAL διαστάσεων 205/55/
R16 91V, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. Λιβαδειάς.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

   Αριθμ. απόφ. 446/2022 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του πρα-

κτικογράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός - Αθλητικός και Τουριστικός 

Οργανισμός «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»” του Δήμου Καρύ-

στου για το έτος 2023. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλ-
λικράτη» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις της παρ.  10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων» (ν. 3584/2007, Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αρ. 295/01-10-2021 απόφαση του Δημάρχου, 

με την οποία ορίστηκε η Τσαλιαγκού Γραμματική στην 
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διοικητική υποστήριξη και την τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ».

7. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2023, ως εξής: Κ.Α 10-6012.02 «Αποζημίωση πρακτικο-
γράφων», ποσό 5.000,00€.

8. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ του ΝΠΔΔ 
«ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ» του Δήμου Καρύστου, πραγματοποιού-
νται εκτός του κανονικού ωραρίου υπηρεσίας και κατά 
τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως είκοσι 
(20) ώρες το μήνα, για το έτος 2023, στην υπάλληλο:

Τσαλιαγκού Γραμματική του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Δι-
οικητικού, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καρύστου με 
βαθμό Γ’, που ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου για την 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της τήρησης των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
295/01-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΥ8ΗΩΕΦ-69Σ) απόφαση του Δη-
μάρχου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με 
την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κάρυστος, 15 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ 

I

   Αριθμ. 11533 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5060/10-07-2018 

(Β’ 3071) απόφασης της Συγκλήτου του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 

15η/21-06-2018/9) που αφορά στην ίδρυση του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη των Τμη-

μάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως 
του άρθρου 80.

2. Την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30-09-2022 εγκύκλιο 
του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πα-
ροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση 
και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των 
ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονο-
πρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών 
μονάδων τους και λοιπά θέματα» και ιδίως το σημείο 
Α3 αυτής.

5. Την υπ’ αρ. 4503/01.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΒΑΨ469Β4Μ-
ΨΛΙ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2022.

6. Την υπ’ αρ. 5060/10-07-2018 (Β’ 3071) απόφαση της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 15η/21-06-2018/9), που αφορά στην ίδρυ-
ση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη των Τμημάτων Οι-
κονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπου-
δών του ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη για την τρο-
ποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 5060/10.07.2018 
(Β’ 3071) απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15η/21.06.2018/9) 
περί ίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», 
η οποία διαβιβάστηκε με την υπ’ αρ. 10458/30.11.2022 
επιστολή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμ-
ματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

8. Την υπό στοιχεία ΥΣ 776/2.12.2022 σύμφωνη γνώ-
μη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά την 
ως άνω (4) υπό του προοιμίου, εισήγηση της Επιτροπής 
Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με την οποία δεν 
απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από 
την ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 
του ν. 4957/2022, διότι η εν λόγω τροποποίηση της από-
φασης ίδρυσης δεν αφορά στο αντικείμενο, τον σκοπό 
του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα 
προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακο-
λούθησή του, καθώς και τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. που 
απονέμουν διαφορετικό δίπλωμα,

9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδι-
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5060/10.07.2018 (Β’ 3071) 
απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15η/21-06-2018/9), που 
αφορά στην ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη 
των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών, και ειδικότερα την προσθήκη στο 
κατάλογο των μαθημάτων επιλογής Β’ εξαμήνου, του 
μαθήματος με τίτλο «Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και 
Στατιστική Μάθηση» στο άρθρο 4: “Πιστωτικές Μονά-
δες - Πρόγραμμα Μαθημάτων”, το οποίο μετά την προ-
σθήκη αυτή διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου του προγράμματος ορίζονται ως ακολούθως:

1. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.
2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Προκαταρκτικά - Σεπτεμβρίου Π.Μ.
Στατιστική και μαθηματικά για Οικονομολόγους
(ή Εισαγωγή στα Οικονομικά - για μη Οικονομολόγους)

Α’ Εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία 7.5
Μακροοικονομική Θεωρία 7.5
Οικονομετρία 7.5
Μαθηματικά για Οικονομολόγους 7.5

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30
Β’ Εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική 6
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική 6
Ανάλυση Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Υπολογιστικές Μέθοδοι 6
Δυο (2) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Β εξαμήνου 2x6=12

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30

Γ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής 30
Ή
Γ’ και Δ’ Εξάμηνο (αντί Διπλωματικής Διατριβής)
Έξι (6) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Γ και Δ Εξαμήνων 6x5=30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για MSc in Economics 90

β. Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Β εξαμήνου:
βα) Βιομηχανική Οργάνωση
ββ) Χρηματοοικονομική Θεωρία
βγ) Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
βδ) Δημόσια Οικονομική
βε) Οικονομικά του Περιβάλλοντος
βστ) Οικονομικά Μαθηματικά
βζ) Οικονομική Ανάπτυξη, Ιστορία και Κοινωνική Πολιτική
βη) Οικονομικά της Εργασίας
βθ) Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση
γ. Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής Γ και Δ εξαμήνων (ενδεικτικά):
γα) Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Εμπορίου
γβ) Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής
γγ) Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
γδ) Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Παιγνίων και Οικονομικών της Πληροφόρησης
γε) Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής
γστ) Προχωρημένα Θέματα Οικονομικής Μεγέθυνσης
γζ) Προχωρημένα Θέματα Δημόσιας Οικονομικής 
γη) Προχωρημένα Θέματα Νομισματικής Πολιτικής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 248 (9)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης Α’ Εξαμήνου 2023.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A΄ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 34 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

3. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 79 και του 
άρθρου 284 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006, Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ν. 3584/2007, Α΄ 143).

5. Την υπό στοιχεία Οικ2/2015/ΔΕΠ/5-1-2015 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις”».

6. Τον ΟΕΥ του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. (Β΄ 1569/2008).
8. Την υπ’  αρ. 248/4588/14-12-2022 βεβαίωση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι 
έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στους αντί-
στοιχους κωδικούς στον προϋπολογισμό του Κέντρου 
Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.
ΒΡΕ.Φ.Ο.) οικονομικού έτους 2023, όπως αυτός ψηφίσθη-

κε με την υπ’ αρ. 54/2022 (ΑΔΑ:6Τ7ΕΟΡΑΧ-6ΣΤ) πράξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
κατόπιν της υπ’ αρ. 3370/25-11-2022 έγκρισης του Πα-
ρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, και 
ψηφίσθηκε με την υπ’ αρ. 496/2022 (ΑΔΑ:6ΠΣ8ΩΚΥ-ΡΓ3) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Ιω-
νίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

- Κ.Α.: 15.6012.0001 ποσό 10.000,00 € (Αποζημίωση 
υπερωριών προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου).

- Κ.Α.: 15.6012.0001 ποσό 3.000,00 € (Αποζημίωση 
υπερωριών προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου).

- Κ.Α.: 60.6042.0001 ποσό 2.000,00 € (Αποζημίωση 
υπερωριών προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου).

9. Το γεγονός ότι για να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες 
ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου 
κρίνεται απαραίτητη η (απογευματινή) απασχόληση του 
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου (22η ώρα) 
λόγω ότι οι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών για τη σω-
στή λειτουργία αυτών χρειάζεται να υλοποιούν δραστη-
ριότητες εκτός του ωραρίου τους (συναντήσεις με γονείς, 
προετοιμασία χώρου και υλικών για τις εκδηλώσεις των 
Παιδικών Σταθμών, σχολικές εορτές κ.λπ.).

10. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολείται υπάλληλος 
για γραμματειακή υποστήριξη.

11. Την υπ’ αρ. 71/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας, που αφορά στον ορισμό της 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗΣ, ως Προέδρου του Νομικού Προσώπου 
σύμφωνα με το άρθρο 240 του ν. 3463/2006, αποφα-
σίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
όχι πέραν της 22ας απογευματινής ώρας για την αντι-
μετώπιση εξαιρετικών αναγκών, στα όρια που καθορί-
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 για το 
Α’ εξάμηνο του έτους 2023, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Μόνιμοι υπάλληλοι παιδικών σταθμών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 20
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 24 20
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 11 20

2. Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου παιδικών σταθμών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3 20
3. Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου παιδικών σταθμών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 20
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 6 20
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Μόνιμοι υπάλληλοι διοίκησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 20
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ν. Ιωνία, 14 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος 

ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ

I

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02067032312220008*

    Αριθμ. απόφ. 232/14-12-2022 (10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-

νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-

τευσης Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
β) της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 (A΄ 222),
γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (A΄ 226), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 
(Α΄ 107),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) 
και

ε) του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη (Β’ 5137/2019).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, για το χρονι-

κό διάστημα από 01/01/2023 μέχρι την 31/12/2023, θα 
προκληθεί δαπάνη ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ, η 
οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
έτους 2023 περιλαμβανομένων των αναμορφώσεων και 
ειδικότερα από τους ΚΑ. 60.00.02.00 και 60.03.00.00.

3. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη για τη 
διοικητική υποστήριξη για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οι 
οποίες πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές και 
βραδινές ώρες.

4. Την υπ’ αρ. 5723/09-12-2022 βεβαίωση του Προϊστά-
μενου Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης 
στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2023.

5. Την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Eγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή-
λων της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη, οι οποίοι θα απασχο-
ληθούν για υπερωριακή εργασία από 01-01-2023 έως
31-12-2023 ως εξής:

Ένας υπάλληλος της Γραμματείας Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Γενικής Διεύθυνσης και ο/η αναπληρωτής/
τρια αυτού/ής για υπερωριακή απογευματινή εργασία 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο ανά 
εξάμηνο και μέχρι της δαπάνης ύψους πεντακοσίων 
(500,00) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2023 περιλαμβανομένων των 
αναμορφώσεων και ειδικότερα από τους ΚΑ. 60.00.02.00 
και 60.03.00.00.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΡΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
    Στην υπ’ αρ. 272275/2-12-2022 απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6297), στη σελίδα 63677, 
στήλη 2, παρ. 8, περ. α), διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«..., α) Δημήτριο Βουρδάνο του Αποστόλου, Θεματικό 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Στ.Ε.,....»
στο ορθό:
«... , α) Δημήτριο Βουρδάνο του Αθανασίου, Θεματικό 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Στ.Ε., ....».

  (Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)   
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