
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 
15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, 
οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες 
που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ρωμής.

2 Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο 
ωράριο υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 
2020 (2ο εξάμηνο) για προσωπικό που υπηρε-
τεί στην Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Θεσπρωτίας 
για έργο: “TRUST-cooperaTion foR sUStainable 
Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προ-
γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών.

5 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλή-
λων ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπηρετούν στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρι-
σης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστήμιου Αθηνών.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας 
και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1163 (1)
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 

15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, 

οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρ-

θρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες 

που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πλη-

ρωμής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 

του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οποίες προ-
στέθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 
34, 39, 39Α, 40 και 67 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.  4174/2013 
(Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αρ. Υ2/ 
9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο».

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
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με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την με υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 
2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

10. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017 (Β΄ 968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων», όπως ισχύει.

11. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής 
των σχετικών διατάξεων για τις δαπάνες που αποδεικνύ-
ονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 
του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν 
με το άρθρο 7 του ν. 4646/2019, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, 
ορίζεται ότι, από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι 
δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην 
ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ε.Ο.Χ., που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει 
να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημε-
δαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. Ως ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων νοούνται οι κάρτες 
και μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές ή πιστωτικές 
κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], η πλη-
ρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρε-
σιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (μεταφορά πίστωσης, 
εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή 
ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζι-
κής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), 
paypal κ.λπ., καθώς και η καταβολή μετρητών προς 
Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (σε 
γκισέ ή σε μηχάνημα easy-pay).

Άρθρο 2
Υπολογισμός απαιτούμενου ποσού δαπανών

Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 και 
την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, το απαιτού-
μενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για 
κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύ-
πτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι εί-
κοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν 
περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, όπως αυτό 
προκύπτει κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου του οικείου φορολογικού έτους, 
το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολο-
γούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος 
συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, 
εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ρωμής. Επιπλέον, στην έννοια του πραγματικού εισοδή-
ματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει 
από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων της παρ. 1 
του άρθρου 34 του ν. 4172/2013.

Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι 
ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχε-
του λογαριασμού του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οποτεδήπο-
τε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού 
έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του 
φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 15 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση που οι δα-
πάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εκάστοτε 
φορολογικού έτους και αφορούν σε καταβολές φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρ-
τήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υπο-
χρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) 
και για ενοίκια, υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) 
του πραγματικού εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται με 
το παρόν άρθρο, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπα-
νών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμ-
βάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας 
ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, 
επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που κατα-
βάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων 
του που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Άρθρο 3
Κατηγορίες φορολογουμένων
που απαλλάσσονται

Σύμφωνα με την περ. Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013 οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν απαι-
τείται να προσκομίσουν αποδείξεις:

(i) Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φο-
ρολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό 
(70ό) έτος της ηλικίας τους.

(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό 
(80%) και άνω.

(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρε-

ούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που 

υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδα-
πή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και 
οι τρίτες χώρες.
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(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος.

(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική 
τους θητεία.

(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χω-
ριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με 
πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστι-
κούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περι-
λαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 664/1977.

(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση 
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).

(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό 
κατάστημα.

(xii) Οι φυλακισμένοι.

Άρθρο 4
Κατηγορίες δαπανών

Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013 οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης 
υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνο-
νται υπόψη για το όριο δαπανών, εφόσον πραγματοποι-
ούνται στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και περιλαμβάνονται στις ακόλουθες 
ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπη-

ρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για 

τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των 
ποδηλάτων.

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 

εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και 
αεροσκαφών.

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Εφόσον οι ως άνω δαπάνες απόκτησης αγαθών και 

λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κα-
ταβάλλονται σε δόσεις, για τον υπολογισμό του απαι-
τούμενου ποσού δαπανών λαμβάνεται υπόψη το συνο-
λικό ποσό των δόσεων που εκκαθαρίζονται στο οικείο 
φορολογικό έτος.

Ειδικά, για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που είναι στο 
όνομα προσώπου διαφορετικού από εκείνο που τους 
εξοφλεί, οι εν λόγω δαπάνες γίνονται δεκτές, εφόσον 
το πρόσωπο που τις καταβάλλει είναι και ο πραγματικός 
χρήστης του ακινήτου.

Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, 
οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοι-
κίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους ενοί-
κους ή ιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσό που τους αντι-
στοιχεί.

Για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα 
λαμβάνονται υπόψη και εκείνες οι δαπάνες που πραγ-
ματοποιούνται από τον επαγγελματικό τους τραπεζικό 
λογαριασμό, εφόσον αυτές αφορούν σε ατομικές - ιδι-
ωτικές τους δαπάνες και όχι στην επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα.

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπα-
νών που καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
κάθε φορολογικό έτος λαμβάνονται υπόψη και οι δαπά-
νες του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013, που σχετίζονται 
με τη λήψη υπηρεσιών και αφορούν στην ενεργειακή, 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, καθώς 
οι εν λόγω δαπάνες εντάσσονται στην υποομάδα 432 
(υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας) της 
ομάδας 4 του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Επίσης, σύμφωνα με την περ. Ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 
ν. 4172/2013, στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογα-
ριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό, οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι 
καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, 
μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαρια-
σμούς ανάλογα με τις δαπάνες που πραγματοποιούν 
μέσω αυτών. Το ίδιο ισχύει και για πιστωτικές κάρτες με 
δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

Άρθρο 5
Απόδειξη καταβολής με ηλεκτρονικά μέσα

Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής των εν λόγω δαπανών, γίνεται δεκτό κάθε 
πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά, κατάσταση κίνησης 
τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγρα-
φο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικό-
να καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντί-
γραφο εκτύπωσης της συναλλαγής από το τερματικό 
μηχάνημα (POS) κ.λπ. χωρίς να απαιτείται η συλλογή 
αποδείξεων.

Τα έγγραφα (π.χ. κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογα-
ριασμού) που αποδεικνύουν την εξόφληση της δαπάνης 
για απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών, φυλάσσο-
νται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή 
του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο 
της αρχικής δήλωσης.

Άρθρο 6
Μεταφορά δαπανών σε περίπτωση κοινής 
δήλωσης συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης

Σύμφωνα με την περ. Ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 
του ν. 4172/2013 το ποσό των δαπανών, που πραγμα-
τοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλώνεται 
ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου 
συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό 
δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή με-
ρών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό 
δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος 
να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος 
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συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτού-
μενου ποσού δαπανών. Στην κοινή δήλωση όταν ένας 
εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης 
ανήκει στα πρόσωπα των περιπτώσεων για τα οποία δεν 
απαιτείται η πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής και εφόσον πραγματοποιεί δαπάνες με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε το δηλωθέν ποσό των 
δαπανών του δύναται κατά τον προσδιορισμό του φό-
ρου να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος 
συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα 
απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Άρθρο 7
Συνέπειες μη κάλυψης του ελάχιστου
απαιτούμενου ποσού δαπανών
με ηλεκτρονικά μέσα

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαι-
τούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
όπως αυτό ορίζεται στην περ. β΄ ή στ΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 15 του ν. 4172/2013 και στο άρθρο 2 της παρούσας, 
τότε ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της 
κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 ή της κλίμακας της 
παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, προσαυξάνεται 
κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά 
μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλα-
σιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Άρθρο 8
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για τα εισοδήμα-

τα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματο-
ποιούνται από την 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 66 του 
ν. 4646/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 104755 (2)
Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο 

ωράριο υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ii. Του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

iii. Των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36, της παρ. 3 του άρ-
θρου 48 και της παρ. 2 του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143) «Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

iv. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) για τον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

v. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄47) και 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄21) που αφορούν 
ρυθμίσεις σχετικές με τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης.

vi. Της υπ’ αρ. 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών με θέμα «Διορισμός του Νικόλαου Πα-
παθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250).

2. Το υπ’ αρ. 476/29.06.2020 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρι-
νίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία η 74(ορθή 
επανάληψη)/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, αναφορικά με την καθιέρωση 
εξαιρέσεων στην λειτουργία των υπηρεσιών της.

3. Την υπ’ αρ. 215/19.06.2020 βεβαίωση των οικονο-
μικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Αγρινίου αναφορικά με την 
ύπαρξη πιστώσεων εγγεγραμμένων στο προϋπολογισμό 
του 2020 της ΔΕΥΑ καθώς και την πρόβλεψη αντίστοιχων 
πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

4. Το γεγονός ότι, η ΔΕΥΑ καλείται να υλοποιήσει εργα-
σίες αποκατάστασης βλαβών καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας και πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αργιών 
και των Σαββατοκύριακων.

Προκειμένου να επεμβαίνουν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΑ 
για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών είναι ανα-
γκαίο να καθιερωθεί η 24ωρη λειτουργία της επιχείρη-
σης, αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου:

Καθιερώνουμε την εικοσιτετράωρη λειτουργία της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για όλες τις ημέρες του μήνα, συμπε-
ριλαμβανομένου Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, με 
απασχολούμενο προσωπικό των κατωτέρω ειδικοτήτων:

• Δύο (2) άτομα κατηγορίας ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών
• Τρία (3) άτομα κατηγορίας ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών 

Παρασκευαστριών
• Εικοσιτέσσερα (24) άτομα κατηγορίας ειδικότητας ΔΕ 

Τεχνιτών Υδραυλικών, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροσυγγο-
λητών, Οδηγών - Χειριστών, Αποθηκάριων, Διοικητικών 
Υπαλλήλων

• Δεκατρία (13) άτομα ΥΕ Εργατών
Σύμφωνα με την 215/19.06.2020 βεβαίωση των οικο-

νομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Αγρινίου στον προϋπολο-
γισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου έτους 2020 είναι εγγεγραμ-
μένη στον κωδικό Κ.Α.Ε. 60.00.02 «Αμοιβές Προσωπικού 
(υπερωρίες)» πίστωση ποσού 18.000,00€ και στον κω-
δικό Κ.Α. 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές (υπερωρίες)» 
πίστωση ύψους 4.860,00€ για την κάλυψη της δαπάνης 
που προκαλείται από την παρούσα απόφαση. Για τα επό-
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μενα έτη η σχετική δαπάνη θα προβλεφτεί σε βάρος 
των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. 
Αγρινίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 9 Ιουλίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

    Aριθμ. 89797/12000 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 

2020 (2ο εξάμηνο) για προσωπικό που υπηρε-

τεί στην Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Θεσπρωτίας 

για έργο: “TRUST-cooperaTion foR sUStainable 

Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προ-

γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 140/2010 (Α΄ 140) «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου».

3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνι-
κής Οικονομίας-Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7, του ν. 2738/1999 
(Α΄ 180) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 
Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 (Β΄ 17) απόφαση 
περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

7. Τον φάκελο του σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμενου 
έργου “TRUST-cooperaTion foR sUStainable Transport” 
στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

8. Την από 2/4/2020 απόφαση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑ-
ΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 (σχετικά με το αίτημα παράτασης 
19/2020 του έργου TRUST) για την επέκταση του χρονο-
διαγράμματος του έργου έως 16-10-2020.

9. Την υπ’ αρ. 10/562/15-04-2020 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής για την έγκριση τροποποίησης ως 
προς το χρονοδιάγραμμα και του παραρτήματος της 
σύμβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST-cooperaTion 

foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνορια-
κού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

10. Το γεγονός ότι με την υπ’ αρ. 171496/4062/4-11-2019
(ΑΑ: Ω4ΦΡ7Λ9-ΒΓΕ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, 
συστήθηκε Ομάδας Εργασίας-Επιτροπής Παρακολού-
θησης και Παραλαβής του Έργου: με το ακρωνύμιο 
«TRUST-cooperaTion foR sUStainable Transport” στο 
πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊ-
κής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες υποχρε-
ώσεις του έργου (παρακολούθηση όλων των σταδίων 
υλοποίησης, συμμετοχή σε συναντήσεις Εργασίας και 
ενημέρωσης των εταίρων συντονισμό των δράσεων 
του έργου κ.λπ.) και τα μέλη της εργάζονται πέραν του 
κανονικού ωραρίου.

11. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα-
πάνης της υπερωριακής αποζημίωσης δεν θα ξεπερ-
νά το ποσό που είναι διαθέσιμο από το ανωτέρω έργο, 
στην κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού», με το προϋπο-
λογισθέν ποσό των (7.000 €) εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 
9459.02.000.01 του Φορέα 071 του τακτικού προϋπολο-
γισμού του οικονομικού έτους 2020 της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό-
λησης με αμοιβή, για το χρονικό διάστημα Β΄ Εξάμηνο 
2020, κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του σε εξέλιξη έρ-
γου: «TRUST-cooperaTion foR sUStainable Transport” στο 
πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» όπως 
φαίνεται παρακάτω:

Υπηρεσία Αριθμός
Υπαλλήλων

Απογευματινή 
εργασία (ώρες)

Π.Ε. Θεσπρωτίας 1 120
ΣΥΝΟΛΟ 1 120

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεότερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 9 Ιουλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 1586 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 

του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 
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«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

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

3. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

4. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 (Β΄ 17) απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία».

5. Την υπ’ αρ. 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατη-
γοριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Β΄ 841).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την υπ’ αρ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ:6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του 
ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία 
εγκρίθηκε η 24ωρη λειτουργία του Ιδρύματος (Β΄ 1500).

8. Το υπ’ αρ. 2020000872/29-5-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης υπερωριακής 
απογευματινής απασχόλησης για το Β' εξάμηνο έτους 
2020 συνολικά δεκαπέντε (15) υπαλλήλων τεχνικών κλά-
δων του Τμήματος Συντήρησης της ως άνω Διεύθυνσης.

9. Το υπ’ αρ. 2020011553/3-7-2020 έγγραφο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 8.300,00 
€ και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0261).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η πα-
ροχή υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση 
αναγκών λειτουργίας του Ιδρύματος όπως επιφυλακή 
ασφαλείας και διορθωτική συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, δικτύων επικοινωνιών και πληροφορια-
κών συστημάτων, συντήρηση και επίβλεψη συστημάτων 
πυρασφάλειας, φωτισμού και φυσικού αερίου κτηρίων 
του ΕΚΠΑ, αποφασίζουμε:

Tην καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα του 
παρακάτω προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες, ανώτατο όριο ανά υπάλληλο, για το Β΄ εξά-
μηνο του τρέχοντος έτους, ήτοι έως και την 31η-12-2020.

Α/Α Κατηγορία/
κλάδος-ειδικότητα

Σχέση
εργασίας

Αριθμός 
υπαλλήλων

1. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2

2.
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΙΔΑΧ 1

3. TE ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΙΔΑΧ 1
4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΔΑΧ 5

5. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΑΧ 2

6 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Η/Υ ΙΔΑΧ 2

7. ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΙΔΑΧ 2

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπά-
νη ανερχόμενη σε 8.300,00 € θα βαρύνει εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
μας, ΚΑΕ: 0261 οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. πράξης 1587 (5)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλή-

λων ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 

υπηρετούν στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχεί-

ρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

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

3. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

4. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 (Β΄ 17) απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία».
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5. Την υπ’ αρ. 42045/Β 1/17-5-2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων 
κατηγοριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Β΄ 841).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την υπ’ αρ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 
24ωρη λειτουργία του Ιδρύματος (Β΄ 1500).

8. Το υπ’ αρ. 28878/1-6-2020 έγγραφο του Τεχνικού 
Υπεύθυνου του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δι-
κτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με 
την έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας δύο (2) υπαλλήλων ειδικότητας 
ΠΕ Πληροφορικής με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. 
για συνολικά 280 ώρες κατά το διάστημα από 1-7-2020 
έως 31-12-2020, για την κάλυψη αναγκών του δικτύου 
του Ιδρύματος.

9. Το υπ’ αρ. 2020011555/3-7-2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 1.300,00 €
και δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 
0263).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η αι-
τούμενη απασχόληση του προσωπικού του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. 
για την κάλυψη αναγκών του δικτύου επικοινωνίας και 
των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου, 
αποφασίζουμε:

Tην καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας δύο (2) υπαλλήλων ειδικό-
τητας ΠΕ Πληροφορικής με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Κέντρο 
Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για 280 ώρες 
συνολικά (140 ώρες έκαστος) κατά το Β' εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους, 2020.

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπά-
νη για την καταβολή αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό 
των 1.300,00 € και θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ΚΑΕ: 0263 οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. πράξης 1588 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 

του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας 

και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης 

Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικός στόχων και 
διαρθρωτικός μεταρρυθμίσεων».

3. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

4. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 (Β΄ 17) απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία».

5. Την υπ’ αρ. 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατη-
γοριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Β΄ 841).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την υπ’ αρ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 
24ωρη λειτουργία του Ιδρύματος (Β΄ 1500).

8. Το υπ’ αρ.28821/1-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας περί έγκρισης υπερωρι-
ακής απογευματινής απασχόλησης πέντε (5) υπαλλήλων 
του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πο-
λιτιστικών Εκδηλώσεων για συνολικά 120 ώρες έκαστος 
κατά το Β' εξάμηνο έτους 2020.

9. Το υπ’ αρ. 2020011554/3-7-2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 4.000,00 €
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0261).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η πα-
ροχή υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση των 
υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα για την υπο-
στήριξη των ειδικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου 
και την προβολή αυτού, αποφασίζουμε:
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Tην καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα του 
παρακάτω προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέ-
σεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της 
Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έως 
εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανώτατο όριο ανά υπάλληλο, 
για το Β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ήτοι έως και την
31η-12-2020, με έργο την υποστήριξη ειδικών εκδηλώ-
σεων του Ιδρύματος και τη προβολή αυτού.

Α/Α Κατηγορία/κλάδος-
ειδικότητα

Σχέση
εργασίας

Αριθμός 
υπαλλήλων

1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ ΙΔΑΧ 2

3. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

Η προκαλούμενη δαπάνη από την ως άνω απασχόλη-
ση ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € και θα βαρύνει 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος μας, ΚΑΕ: 0261 οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031192807200008*




