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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της επιχείρησης «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»
με δ.τ. «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.».

2

Τροποποίηση της καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού
της Διεύθυνσης Καθαριότητας, και Ανακύκλωσης
του Δήμου Βόλου, στη διάρκεια του έτους 2017.

3

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου (Ωδείο).

4

Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του
Δήμου Σαμοθράκης.

5

Χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

6

Λειτουργία των μονοτμηματικών Σχολών κατ’
άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-2017/τ.Α’) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημιο
Θεσσαλονίκης.

7

Ένταξη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου διοικητικού υπαλλήλου σε συνιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που υπηρετεί, οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»
με δ.τ. «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.».
Με την οικ. 352734/968/Π03/5/00336/Ε/Ν. 3299/04/
28.8.2017 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της

Αρ. Φύλλου 3358

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η
επένδυση της επιχείρησης «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.»,
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004
με την 3540/Π03/5/00336/Ε/ν. 3299/2004/2.10.2009
(ΦΕΚ/Β’/2267/2.10.09) απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε με την 315065/2261/Π03/5/00336/Ε/ν. 3299/
04/28-2-17 (ΦΕΚ/Β’/1167/4-4-2017) απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ., και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής πλαστικής πρώτης ύλης COMPOUND,
στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου του Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
στο συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος των τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός
ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (321.591,61 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των ογδόντα
χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα
λεπτών (80.397,90 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00 %
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και
εβδομήντα τριών λεπτών (86.829,73 €), που αποτελεί
ποσοστό 27,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και
ενενήντα οκτώ λεπτών (154.363,98 €), που αποτελεί ποσοστό 48,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 31.5.2016.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τριάντα
οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (38.229,73 €), το οποίο θα καταβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4.γ. και 4.δ.
του ν. 4399/2016, σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις ως εξής:
η πρώτη δόση ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (7.645,95 €), που
αποτελεί το 1/5 του υπολοίπου της επιχορήγησης, μετά
τη δημοσίευση της παρούσας. Η δεύτερη και τρίτη, ισόποσες της πρώτης και η τέταρτη (και τελευταία) ποσού
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δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και
ογδόντα οκτώ λεπτών (15.291,88 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
I

Αριθμ. 73057
(2)
Τροποποίηση της καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας, και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, στη διάρκεια του έτους 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 107780/13-12-2016 (ΑΔΑ : 6ΒΙΛΩ96-Ν04)
απόφαση (ΦΕΚ 4452/30-12-2016/τ.Β’), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176
του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, καθώς και της αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) αναθεωρημένης ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, περί καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες,
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μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, στη διάρκεια του έτους 2017.
2. Την αριθ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2746/10-10-2012
ΦΕΚ τ.Β’, με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
3. Το αριθ. 71635/28-8-2017 έγγραφο του αναπληρωτή
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση
της προαναφερόμενης απόφασης, στο μέρος που αφορά
στην κατανομή των ωρών απασχόλησης του μόνιμου
και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
4. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε
ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 107780/13-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΙΛΩ96-Ν04) απόφαση (ΦΕΚ 4452/30-12-2016/τ.Β’), περί
καθιέρωσης της υπερωριακής εργασίας και της εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις
νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στη διάρκεια του έτους 2017 και
ειδικότερα τους πίνακες που αφορούν στην απασχόληση
του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ως εξής:
Εργασία Κυριακών και
Νυκτερινή εργασία
εξαιρέσιμων ημερών
Κυριακών και
εξαιρέσιμων
ημερών
πέραν
πέραν
της
υποχρεωτικής
της υποχρεωτικής

Προτεινόμενος αριθμός
μόνιμων υπαλλήλων

Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία

Υπερωριακή
νυκτερινή
εργασία

39 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ
Οδηγών Αυτοκινήτων

6100

3250

920

480

66 υπάλληλοι κλάδου ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας

8630

4250

1280

700

600

320

120

90

450

350

120

120

3 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

600

450

210

210

2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Τεχνιτών
(επισκευής κάδων)

400

250

50

50

5 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Σαρώθρων
4 Προϊστάμενοι
Τμημάτων
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2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Τεχνιτών
(οχημάτων)
2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Εργοδηγών
1 υπάλληλος κλάδου
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιών
Αυτοκινήτων
2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Ηλεκτρολόγων

39917

100

-

-

-

200

140

50

50

200

140

-

-

180

64

-

-

1 υπάλληλος κλάδου
ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας

240

192

84

84

1 υπάλληλος κλάδου
ΤΕ Διοικητικού

144

48

14

14

2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικοί)

300

-

-

-

Προτεινόμενος αριθμός
ΙΔΑΧ υπαλλήλων

Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία

Υπερωριακή
νυκτερινή
εργασία

2 Προϊστάμενοι Τμήματος

300

200

70

70

12 υπάλληλοι
ειδικότητας Οδηγού
Αυτοκινήτων ΔΕ

1150

650

200

200

3400

1800

650

500

480

200

100

100

240

192

66

66

250

130

-

-

100

-

-

-

300

-

-

-

240

-

-

-

200

48

-

-

31 υπάλληλοι
ειδικότητας Εργάτη
Καθαριότητας ΥΕ
2 υπάλληλοι
ειδικότητας Χειριστή
Μηχανήματος ΔΕ
1 υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνίτη ΔΕ
(συντηρητής)
1 υπάλληλος ειδικότητας
Τεχνίτη ΔΕ
1 υπάλληλος
ειδικότητας Διοικητικού
ΠΕ
2 υπάλληλοι
ειδικότητας Υδραυλικού
ΔΕ
1 υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνίτη ΔΕ
(οδοποιίας)
2 υπάλληλοι
ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου ΔΕ

Εργασία Κυριακών και
Νυκτερινή εργασία
εξαιρέσιμων ημερών
Κυριακών και
πέραν
εξαιρέσιμων ημερών
της υποχρεωτικής
πέραν της υποχρεωτικής
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Οι δαπάνες υπερωριακής εργασίας που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας τροποποιητικής απόφασης δεν θα υπερβούν το ύψος των ετησίων
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για
την αιτία αυτή (Κ.Α. 20.6012-001 ποσού 140.000,00 €
και 20.6022-001 ποσού 47.000,00 €), δεδομένου ότι δεν
επιτρέπεται η μεταβολή τους είτε με τροποποίηση του
προϋπολογισμού είτε με χορήγηση συμπληρωματικών
κονδυλίων.
Κατά τα λοιπά, η αριθ. 107780/13-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΙΛΩ96-Ν04) απόφαση (ΦΕΚ 4452/30-12-2016/τ.Β’), εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 31 Αυγούστου 2017

1. πλήκτρων 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών
γ. Σχολή, Μονωδίας, Μελοδραματικής και Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής.
Κάρπαθος, 28 Ιουλίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 253/2017

(4)

Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του
Δήμου Σαμοθράκης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ο Ασκών καθήκοντα Δήμαρχου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 7023
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(3)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου (Ωδείο).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του ν. 3852/2010.
β. Του ν. 299/1976 (ΦΕΚ 90/Α’/1976) και του β. δ/τος
16/1966 (ΦΕΚ 7/Α’/1966).
γ. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003.
δ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/7836/2473/19.10.2004 (ΦΕΚ
1595/Β’/2004).
ε. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07.02.1994.
στ. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.03.2011
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β’/2011).
2. Την υπ' αρ. 988/10-02-2017 αίτηση του Ιωάννη Τσακίρογλου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το οποίο αναφέρεται στην
οικοδομή ιδιοκτησίας Γεωργίας Ρουσάκη, χορηγείται:
1. Στον ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος Μουσικού Εκπαιδευτηρίου (Ωδείο) το οποίο θα στεγαστεί στο ισόγειο
του κτηρίου που βρίσκεται στον πεζόδρομο, από Γωνία
Ανδρέου έως Επαρχείο και έχει την επωνυμία «Ωδείο
Μουσικής Πράξης (Παράρτημα)».
2. Το Παράρτημα Μουσικού Εκπαιδευτηρίου (Ωδείο)
θα λειτουργεί τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα
1. αρμονίας, 2. αντίστιξης, 3. φυγής
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής Με τμήματα:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
7. Τις έκτακτες και εποχιακές υπηρεσιακές ανάγκες
που δημιουργούνται κατά το έτος 2017 και απαιτούν
την απασχόληση του προσωπικού του Δήμου πέραν του
ωραρίου εργασίας.
8. Τις προβλέψεις πιστώσεων στον προϋπολογισμό του
Δήμου για το οικ. έτος 2017 για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κατά υπηρεσία.
9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 4.100,00 € και θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Δήμου για το έτος 2017 ως εξής:
• Κ.Α. 10/6012.01 – 1.200,00 €
• Κ.Α. 10/6022.02 – 400,00 €
• Κ.Α. 20/6012.01 – 600,00 €
• Κ.Α. 20/6022.01- 300,00 €
• Κ.Α. 25/6012.01 – 600,00 €
• Κ.Α. 25/6022.01- 200,00 €
• Κ.Α. 30/6012.01 – 600,00 €
• Κ.Α. 70/6022.02- 200,00 €, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι
(20) υπαλλήλων του Δήμου, κατά υπηρεσία, χρονικό
διάστημα και αριθμό υπαλλήλων με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου
ως εξής:
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α/α

Υπηρεσία

1

Αυτοτελές
Γραφείο
Προγραμματισμού,
Πληροφορικής
και Διαφάνειας

2

3

4

5

Είδος υπηρεσιακής
ανάγκης

Χρονικό
Διάστημα
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Αριθμός
Απογευματινές
Πίστωση ΚΑ.
Υπαλλήλων
ώρες

Υλοποίηση πράξεων
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
έως 31/12/2017
και διοργάνωση εκδηλώσεων
δημοσιοποίησης και δράσεων
διαβούλευσης

2

24

Αυτοτελές
Γραφείο
Διοικητικών
Υπηρεσιών

β) Τήρηση πρακτικών
Δημοτικού Συμβουλίου

έως 31/12/2017

1

60

δ) Ληξιαρχείο

έως 31/12/2017

1

36

Αυτοτελές
Γραφείο ΚΕΠ

Διεκπεραίωση υποθέσεων
πολιτών

έως 31/12/2017

2

24

10/6012.01

Σύνταξη φορολογικών
καταλόγων

έως 31/12/2017

1

24

10/6012.01

Γραφείο Προμηθειών

έως 31/12/2017

1

24

10/6012.01

Υποστήριξη σχολικών
επιτροπών

έως 31/12/2017

1

60

10/6012.01

Αντικατάσταση λαμπών
και συντήρηση δικτύου
εξωτερικού φωτισμού

έως 31/12/2017

1

120

20/6012.01

Συνεργεία καθαριότητας

έως 31/12/2017

3

64

20/6012.01

Οδηγοί απορριμματοφόρου

έως 31/12/2017

1

120

20/6022.02

Αποκαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης

έως 31/12/2017

1

120

25/6012.01

Αποκαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης

έως 31/12/2017

2

120

25/6022.01

Λειτουργία σφαγείου

ως 31/12/2017

1

24

30/6012.01

Γραφείο Τεχνικών Έργων

έως 31/12/2017

1

60

30/6012.01

Εκτέλεση γραμμών
υπεραστικής συγκοινωνίας

έως 31/12/2017

1

60

70/6022.02

Αυτοτελές
Γραφείο
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αυτοτελές
Τμήμα
Τεχνικών
Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος
και Ποιότητας
Ζωής

10/6012.01

10/6012.01

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας.
2. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου,
το ύψος της οποίας ανά υπηρεσία και κωδικό αριθμό εξόδου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ύψος
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017 του Δήμου όπως αναφέρονται ως άνω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σαμοθράκη, 11 Ιουλίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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Aριθμ. 31388
(5)
Χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 5(β) του
ν. 1268/1982 και τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 18),
9 (παρ. 8), 23 (παρ. 4, 5 και 6) και 80 του ν. 4009/2011.
2. Την απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση
30.06.2017) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και
Μηχ/κών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
3. Τη με αρ. πρωτ. ΣΗΜΜΥ 7653/26.06.2017 αίτηση
του Καθηγητή Ν. Χατζηαργυρίου.
4. Το διορισμό (απόφαση υπ' αριθμ. ΓΔΣ/120/21.04.2015
του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) του Ν. Χατζηαργυρίου ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
5. Το αρ. πρωτ. 8729/19-07-2017 (Αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΜΠ
30465/21-07-2017) έγγραφο της ΣΗΜΜΥ, εγκρίνουμε:
τη χορήγηση άδειας κατοχής Β' θέσης στον Καθηγητή Α’ βαθμίδας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και
Μηχ/κών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νικόλαο Χατζηαργυρίου του Δημητρίου για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, από 01.09.2017 έως
20.04.2018, λόγω διορισμού του ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
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των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός
πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, οι δε υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του
Κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
2. Κατά την εκλογική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι τοποθετούνται με συντομία επί
των ζητημάτων της Σχολής και απαντούν σε ερωτήματα
των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή στην οποία
συμμετέχουν καθηγητές ή λέκτορες που προτείνονται
από τον Κοσμήτορα και εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη ψηφοφορία για
την ανάδειξη των πέντε αυτών μελών της Κοσμητείας
κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει 5 ψήφους.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και μπορεί να διεξαχθεί και
ηλεκτρονικά κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Κοσμήτορα. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους. Διαπιστωτική πράξη για
τους εκλεγέντες εκδίδει αμελλητί ο Κοσμήτορας.
3. Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται
σε όλα τα καθήκοντα του, και αυτά του Προέδρου Τμήματος, από το αρχαιότερο στην ανώτερη -μεταξύ των
εκλεγομένων - βαθμίδα εκλεγόμενο κατά τα ανωτέρω
μέλος ΔΕΠ.
4. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όταν ασκεί αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συνέλευση
του Τμήματος συγκροτείται και συνεδριάζει με τη σύνθεση του άρθρου 21 παρ. 1 ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2017

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ο Πρύτανης
Ι

Αριθμ. 29197
(6)
Λειτουργία των μονοτμηματικών Σχολών κατ'
άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-2017/τ.Α’) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημιο
Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 παρ. 2 ν. 4485/2017.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο:
Στις μονοτμηματικές Σχολές του ΑΠΘ ισχύουν τα εξής:
1. Τα πέντε μέλη της Κοσμητείας που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
της Σχολής, για τριετή θητεία, μετά από σχετική προκήρυξη των εκλογών από τον Κοσμήτορα. Η προκήρυξη
εκδίδεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. Φδ.5/7259
(7)
Ένταξη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου διοικητικού υπαλλήλου σε συνιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που υπηρετεί, οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.A’/
06-06-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
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τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.A’/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/τ.A’/21-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’/57),
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν
και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.A’/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016,
ασυμβίβαστα και πρόβλεψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 3 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159/τ.A’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.A’/15-02-2017)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και
άλλες διατάξεις.», με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περίπτωση α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.
7. Την με αριθ. πρωτ. 59950/Ζ2/06-4-2017 (ΑΔΑ:
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά
με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων
στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α’/17) διατάξεων,
που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Χώρας».
8. Την με αριθ. πρωτ. Τμ. Πολ. Μηχανικών ΤΕ και Μηχ.
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 1753/01-11-2016
αίτηση του Παπανικολάου Ευάγγελου του Γεωργίου, με
την οποία καταθέτει φάκελο με συνημμένα δικαιολογητικά, σχετικά με αίτημα ένταξής του στην κατηγορία
Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016.
9. Το με αριθ. 07/22-6-2017 (θέμα 1°) πρακτικό της
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ.), η οποία ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο
του Τμήματος να υποβάλει σχετικό έγγραφο στο συνδικαλιστικό όργανο του ΕΤΕΠ προκειμένου να υποδείξει
στην Συνέλευση το ένα εκ των τριών μελών της επιτροπής και ορίζει τους Βασίλειο Μούσα, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή Τομέα Δομοστατικής και Γεώργιο
Μπελόκα, Επίκουρο Καθηγητή του τομέα Δομοστατικής
ως τα δύο εκ των τριών μελών της επιτροπής.
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10. Το με αριθ. πρωτ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
Φ15/949/23-06-2017 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ προς τον Σύλλογο ΕΤΕΠ με
θέμα «Σχετικά με ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής» καθώς και το με αριθ. πρωτ. Συλλόγου ΕΤΕΠ 118/
22-6-2017 (Τμ. Πολ. Μηχανικών ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής ΤΕ 998/27-6-2017) έγγραφο του
Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
ΤΕΙ Αθήνας που αφορά τον ορισμό της Κώτση Βασιλικής
ως εκπρόσωπο του κλάδου ΕΤΕΠ.
11. Το με αριθ. πρωτ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ Φ18/998/04-07-2017 έγγραφο του Προέδρου του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με θέμα «Ορισμός
επιτροπής».
12. Το με αριθ. 08/19-07-2017 (θέμα 1°) πρακτικό της
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ.), η οποία λαμβάνοντας υπόψη:
α) το με αριθ. πρωτ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
Φ15/1142/13-7-2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής, η οποία κατά πλειοψηφία εισηγείται την ένταξη του
Παπανικολάου Ευάγγελου στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.,
β) τα στοιχεία του φακέλου που κατατέθηκε από τον
Παπανικολάου Ευάγγελο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία
την ένταξη του Παπανικολάου Ευάγγελου, ΔΠ του ΤΕΙ
Αθήνας ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών - Πολιτικών Μηχανικών σε θέση ΕΤΕΠ του Τμήματος.
13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Παπανικολάου Ευάγγελου, από το οποίο προκύπτουν, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
α) Με την με αρ. πρωτ. Δ.10/1450 ταυτ./22-02-2002
πράξη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατατάχθηκε, από 10-06-2002
(ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της προαναφερθείσας πράξης), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2839/2000,
σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του Ιδρύματος μας, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Μ.Κ. 15° και σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Φ.Ε.Κ.
126/τ.Ν.Π.Δ.Δ./10-06-2002). Παρουσιάστηκε και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση μίσθωσης εργασίας στις
17-06-2002.
β) Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(Ημερ. Κτήσης: 02-11-1994) και κάτοχος της υπ' αριθμ.
24026/08-3-1995 άδειας άσκησης του επαγγέλματος του
Πολιτικού Μηχανικού που εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
γ) Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο "MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO MONITORAGGIO, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER LO SVILUPPO REGIONALE
CON PARTI" που απονεμήθηκε από το UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI BARI, BARI - ITALIA) την 12η Μαίου 2008, το
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οποίο έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
σύμφωνα με την με αριθμό 41-37/29-4-2009 Πράξη του
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
δ) Κατατάχθηκε- σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4354/2015 - στις 01-01-2016 στο 11° Μ.Κ. της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και με πλεονάζοντα χρόνο ένα (1) έτος, ένδεκα (11) μήνες και δεκατρείς
(13) ημέρες, σύμφωνα με το με ημερομηνία 11/07/2016
Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.).
ε) Κατατάχθηκε αυτοδικαίως με την με αριθ. πρωτ.
Φδ.7/7568/01-9-2016 διαπιστωτική πράξη - η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 4369/2016 - από 01-01-2016
στον βαθμό Α’ και με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) έτη, ένδεκα (11) μήνες και δεκατρείς (13) ημέρες, σύμφωνα με
το συνημμένο στην διαπιστωτική πράξη Ατομικό Δελτίο
Βαθμολογικής Κατάταξης Υπαλλήλου.
14. Την με αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ι.-Α. Φδ. 18/7041/31-08-2017
βεβαίωση του Ιδρύματος, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αναφορικά με
αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών του
Παπανικολάου Ευάγγελου.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
16. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
17. Την με αριθμ. 2340/16-03-2016 (ΦΕΚ 832/τ.B’/
29-03-2016) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
«Τροποποίηση της υπ' αριθ. 10455/07-10-2013 (ΦΕΚ
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2700/τ.B’/23-10-2013) απόφασης Ορισμού Αναπληρωτών του Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας, εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Προέδρους και σειρά αναπλήρωσης του», διαπιστώνουμε:
Εντάσσουμε τον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος υπηρετεί σε προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Διοικητικού Προσωπικού
(Δ.Π.), ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών -Πολιτικών Μηχανικών
με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 11°, σε συνιστώμενη οργανική θέση
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - με μετατροπή της
ως άνω αναφερόμενης θέσης που υπηρετεί, σύμφωνα
με την περίπτωση β’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση α' του άρθρου 66 του ν. 4415/2016,
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
20 του ν. 4452/2017.
Ο εντασσόμενος εξακολουθεί να διατηρεί την βαθμολογική του κατάσταση και υπάγεται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του κατά
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με την περίπτωση
γ’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 και τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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