
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστη-
μονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65, του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13).

2 Καθορισμός ωρών απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου, των υπαλλήλων της ανώνυμης εταιρείας 
«Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) για έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 24267/Ζ1 (1)
  Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστη-

μονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65, του 

ν. 4589/2019 (Α’ 13). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β, της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 

(Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/
1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’, 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης ....και άλλες διατάξεις».

4. Το π.δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ.Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Φ.1/Γ/069/22247/Β1/13-02-2019 εισήγη-
ση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη συγκρότησης και ορισμού των μελών 
της εν θέματι επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση άμισθης ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α’, 13), μέλη της οποίας ορίζονται οι κάτωθι:

α. Μπαμπάλης Θωμάς, καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 
546343 ως Πρόεδρος.

β. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: Φ 146730, ως μέλος.

γ. Φιλιππάτου Διαμάντω, επίκουρη καθηγήτρια Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας με Α.Δ.Τ: ΑΗ 618320, ως μέλος.

δ Αργυρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 869374, ως μέλος.

ε. Μιχαλόπουλος Ανδρέας,καθηγητής ΕΚΠΑ, εκπρόσω-
πος ΔΟΑΤΑΠ, με Α.Δ.Τ: Χ965094, ως μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α. Σοφός Αλιβίζος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

με Α.Δ.Τ. AM 450831.
β. Αντωνοπούλου Αικατερίνη, επίκουρη καθηγήτρια 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. Μ 009384. 
γ. Κουνενού Καλλιόπη, αν. καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, με 

Α.Δ.Τ. Σ 924814. 
δ. Βαβουγυιός Διονύσιος, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 863291.
ε. Κορδούτης Παναγιώτης, καθηγητής Παντείου Πα-

νεπιστημίου, εκπρόσωπος ΔΟΑΤΑΠ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 224904.
Β. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Γιαννακάκη 

Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής 
και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ με αναπληρώ-
τριες την Καλδή Μαρία του Ευστρατίου και Κουμπουλή 
Κωνσταντίνα - Άννα του Αντωνίου, υπαλλήλους της ιδίας 
οργανικής μονάδας του ΥΠΠΕΘ.

Γ. Έργο της επιτροπής είναι: α) ο καθορισμός των κρι-
τηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχο-
λικής Ψυχολογίας, ββ) η διαπίστωση της συνάφειας των 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα 
και γγ) η διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών 
τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με 
τα ίδια αντικείμενα.

Δ. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορί-
ζει και άλλους τόπους συνεδρίασης ή και τη συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 231484 (2)
Καθορισμός ωρών απογευματινής υπερωρια-

κής εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου, των υπαλλήλων της ανώνυμης εταιρεί-

ας «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανά-

πτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)» για έτος 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3912/2011 (Α’ 17) «Σύσταση 

Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» 
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), όπως ισχύει.

2. Την 7454/1299/10.06.2013 (Β 1444) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως 
ισχύει «Αντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας της 
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 
31941/ΔΙΟΕ/531/19.07.2011 (ΦΕΚ 1776/Β’/05.08.2011), 
όπως ισχύει».

3. Την 17746/3989/02.12.2011 (Β 2920) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Εργασίας Προ-
σωπικού ΕΤΕΑΝ Α.Ε.».

4. Ειδικότερα, την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της 
17746/3989/02.12.2011 (Β 2920) απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, περί εργασίας πέραν του νομίμου ωραρίου.

5. Το πρακτικό συνεδρίασης της από 16/5/2018 Αυ-
τόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου 
της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., με μοναδικό θέμα «Εκλογή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) λόγω λήξης θητείας του 
προηγούμενου Δ.Σ. και ορισμός Προέδρου, Διευθύνο-
ντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.».

6. Την 155/01.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου περί συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα (θέμα 1ο) 
και περί παροχής εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο (θέμα 2ο).

7. Την αριθμ. 1187258/25.06.2018 ανακοίνωση κατα-
χώρισης των στοιχείων των παραπάνω υπό σημείων 5 
και 6 αποφάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

8. Το άρθρο 20, του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ειδικότερα 
την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α του άρθρου 
αυτού, με την οποία ορίζεται ότι: «Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από 
αυτό όργανο».

9. Την 140312/24.12.2018 (Β’ 6062) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρί-
θηκε ο προϋπολογισμός της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. έτους 2019.

10. Την επιτακτική ανάγκη για την έγκριση ωρών υπε-
ρωριακής απασχόληση πέραν του εβδομαδιαίου υπο-
χρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., για 
το έτος 2019 προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγου-
σες υπηρεσιακές ανάγκες.

11. Την 5960/21.01.2019 απόφαση Δέσμευσης Πίστω-
σης - Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ψ2Μ46ΨΧΨΖ-ΠΜΙ) 
ποσού 2.600.000,00€, σε βάρος της πίστωσης του προϋ-
πολογισμού εξόδων κωδ. αριθμ. 60 της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. έτους 
2019 για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, στην οποία 
υπάγεται και δαπάνη ύψους έως 55.440,00€, που αφορά 
στην αποζημίωση αμειβόμενης υπερωριακής εργασί-
ας του έτους 2019 πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
για έως τριάντα (30) υπαλλήλους της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με 
απασχόληση έως 100 ώρες ανά άτομο το α’ εξάμηνο 
2019 και έως 120 ώρες ανά άτομο το β’ εξάμηνο 2019, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι ώρες υπερωριακής εργασίας, πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου, των υπαλλήλων της ΕΤΕΑΝ 
Α.Ε. για το έτος 2019, για την κάλυψη επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών, ως εξής:

α) Έως έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ώρες για έως τρι-
άντα (30) υπαλλήλους της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., με απασχόληση 
έως 100 ώρες ανά άτομο το α’ εξάμηνο 2019 και έως 120 
ώρες ανά άτομο το β’ εξάμηνο 2019.

β) Η κατανομή των παραπάνω ωρών στο απασχολού-
μενο προσωπικό θα γίνεται με απόφαση του Προέδρου 
ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις εκά-
στοτε υπηρεσιακές ανάγκες, η δε ωριαία αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α’ του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΤΕΑΝ 
Α.Ε. έτους 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ  

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