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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83287/45067 (1)

  Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών 
του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/A΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 104/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παπάγου − Χολαργού με θέμα την καθιέρωση 
διαφορετικού ωραρίου απασχόλησης των φυλάκων, του 
προσωπικού για την κίνηση οχημάτων της δημοτικής 
συγκοινωνίας και της συγκοινωνίας δημοτικών κοιμητη−
ρίων, των Δημοτικών Κοιμητηρίων, της Υπηρεσίας Κα−
θαριότητας και της Υπηρεσίας Ηλεκτρομηχανολογικών 
Μελετών και Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
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7. Την υπ’ αριθ. 167/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παπάγου − Χολαργού με θέμα τη συμπλήρωση 
της υπ’ αρ. 104/2015 προγενέστερης απόφασης του ιδίου 
αναφορικά με την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
απασχόλησης των σχολικών φυλάκων του Δήμου Πα−
πάγου − Χολαργού, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε:
α) την απασχόληση των φυλάκων τις εργάσιμες ημέ−

ρες, αργίες, Σάββατα και Κυριακές, σε 24ωρη βάση, για 
τη φύλαξη των κτιρίων του Δήμου Παπάγου −Χολαργού,

β) τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Παπά−
γου, Χολαργού) τις εργάσιμες ημέρες και Σάββατα σε 
πρωινή και απογευματινή βάρδια μέχρι 19:00 τη θερινή 
περίοδο και μέχρι 18:00 τη χειμερινή και τις Κυριακές 
και αργίες σε πρωινή βάρδια μέχρι 14:00, για τις ανάγκες 
ταφής − εκταφής,

γ) την απασχόληση του προσωπικού για την κίνηση οχη−
μάτων της δημοτικής συγκοινωνίας και της συγκοινωνίας 
δημοτικών κοιμητηρίων τις εργάσιμες ημέρες σε πρωινή 
βάρδια και απογευματινή βάρδια έως 22:00 και Σάββατα, 
Κυριακές, αργίες σε πρωινή βάρδια και απογευματινή βάρ−
δια έως 22:00, για την εξυπηρέτηση των δημοτών,

δ) τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας τις 
εργάσιμες ημέρες σε 24ωρη βάρδια, νυχτερινή βάρ−
δια από 22:00−06:00, το Σάββατο σε πρωινή βάρδια και 
απογευματινή βάρδια και τις Κυριακές και αργίες σε 
πρωινή βάρδια, για να υπάρχει η σχετική καθαριότητα 
στο Δήμο Παπάγου − Χολαργού,

ε) την απασχόληση του προσωπικού ΔΕ Ηλεκτρολό−
γων της Υπηρεσίας Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών 
και Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τις εργά−
σιμες ημέρες, Σάββατο, Κυριακές και αργίες σε 24ωρη 
βάρδια (νυχτερινή βάρδια θα είναι 22:00 − 06:00), για 
την κάλυψη αναγκών αποκατάστασης βλαβών δικτύου 
οδικού ηλεκτροφωτισμού, των εκδηλώσεων του Κηπο−
θεάτρου Παπάγου κ.α.,

στ) την εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία των 
σχολικών φυλάκων, ήτοι τις ημέρες λειτουργίας των 
σχολείων σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς 
και σε πρωινή, αν επαρκεί ο αριθμός τους και κατά τις 
λοιπές ημέρες και περιόδους σε βάρδιες όλο το 24ωρο, 
για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 57.944,34 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού 2015 του Δήμου Παπάγου Χολαργού που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012.0001, 50.6012.0001, 15.6012.0001, 
45.6012.0001, 15.6012.0001, 20.6012.0001 και 20.6012.0001, 
ανάλογη δε δαπάνη ύψους 347.666,04 € θα προκληθεί και 
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    Αριθμ. ΤΕ 223917/5418/οικ (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕ−

ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για συμβόλαια παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 περ. θ, 113, 114, 

159 παρ. 1 περ. ιγ., 160, 186 και 210 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010).

2. Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20−10−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β΄/4−11−2011, όπως διορ−
θώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2822/Β΄/14−12−2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 περί 
κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/
Α΄/09−03−1999).

4. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία για το εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 162/Α΄/2−8−2006).

5. Την υπ’ αριθμόν 4422/Ε.Ο./30−08−2007 (ΦΕΚ 1787/Β΄/
06−09−2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που η συ−
ντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, 
Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής».

6. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 
Υποδομών, την εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για την υπογραφή συμβολαίων με τον 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και με την Δημόσια Επι−
χείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), για την σύνδεση 
και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα δίκτυα ηλεκτρο−
φωτισμού των οδών που περιλαμβάνονται στην παρα−
πάνω υπό στοιχείο 5 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητας του οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παλλήνη, 19 Νοεμβρίου 2015

  Η Περιφερειάρχης
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
F

    Αριθμ. 10932 (3)
Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλων του Δήμου Δελφών 

οι οποίοι υπηρετούν στις ειδικότητες ΔΕ Αρχιμου−
σικών και ΔΕ Μουσικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρό−

γραμμα Καλλικράτης»
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2. Την αριθμ. 25669/15.09.2014 απόφαση Δημάρχου 
Δελφών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημάρ−
χου στους Αντιδημάρχους (ΑΔΑ:7ΟΕΕΩ9Θ−8ΚΣ) και τις 
τροποποιήσεις αυτής με αρ. πρωτ. 29552/20−10−2014 
(ΑΔΑ: ΩΧΤ7Ω9Θ−ΧΗΠ) και αρ. πρωτ. 9817/30.04.2015 
(ΑΔΑ:Ω9ΘΥΩ0Θ−ΤΟΩ) όμοιες.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).

4. Το ΦΕΚ 609/τ.Β΄/2011 με το οποίο έγινε Κατάταξη 
προσωπικού στο Δήμο Δελφών, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010.

5. Την με Α.Π.30158/08.11.2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Δελφών για «Κατάταξη των υπαλλήλων του Δήμου 
Δελφών στους βαθμούς του Ν. 4024/2011» ΑΔΑ ΒΟΖ−
ΚΩ9Θ−ΓΨΑ.

6. Τον ΟΕΥ του Δ. Δελφών (ΦΕΚ 2185/Τ.Β/29.09.2011)
7. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.4325/ 

11−5−2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11−5−2015) που αναφέρει: Η παρ. 3 
του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (Α΄ 146), όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του Ν.3687/2008 
(Α΄ 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα 
διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κα−
τατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη 
του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής 
ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας 
του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο 
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο 
εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο 
της αλλοδαπής.

8. Την με Α.Π. 37404/31.07.2015(ΑΔΑ: 7ΙΔΡ465ΦΘΕ−Ι9Γ) 
εγκύκλιος 27 του ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία αναφέρει, ότι η 
κατάταξη γίνεται από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι 
από 11.05.2015 με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό 
οργάνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 
του Ν.4024/2011.

9. Τις αιτήσεις των υπαλλήλων: α) Στέργιου Χατζή του 
Χρήστου, ΔΕ Αρχιμουσικών ΙΔΑΧ (Α.Π. 10932/12.05.2015) 
και β) Ειρήνης Παλάντζα του Ανάργυρου − ΔΕ Μουσικών 
ΙΔΑΧ (Α.Π. 10930/12.05.2015)

10. Τους υπηρεσιακούς φακέλους και τα πτυχία−δι−
πλώματα των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου μας, ειδι−
κότητας ΔΕ Αρχιμουσικών και Μουσικών και ειδικότερα.

• Χατζής Στέργιος πτυχία Αρμονίας, Ενοργάνωσης 
Πνευστών Οργάνων και Πτυχίο Αντίστιξης για τα οποία 
υπάρχουν οι 770/10.11.2014 και 792/23.06.2015 βεβαιώσεις 
του Αττικού Ωδείου για την γνησιότητας αυτών. Επίσης 
Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου Άμφισσας με βεβαίωση 
γνησιότητας την 1540/27.10.2015 του ΕΠΑΛ Άμφισσας.

• Παλάντζα Ειρήνη πτυχία Ακορντεόν και Ωδικής για 
τα οποία υπάρχει η 11312/15.05.2015 βεβαίωση του Δήμου 
Δελφών/Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης, για την 
γνησιότητας αυτών. Επίσης Απολυτήριο Λυκείου Ιτέας με 
βεβαίωση γνησιότητας Φ.7.4/379/23.10.2015 του ΓΕΛ Ιτέας.

11. Την 13508/04.06.2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών, για την ύπαρξη 
πιστώσεων για την μετάταξη των παραπάνω υπαλλή−
λων, αποφασίζουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη των κατωτέρω υπαλλήλων 
του Δήμου μας, από 11.05.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης 
του Ν.4325/2015 στο Φ.Ε.Κ. 47/τ.Α΄/11.05.2015), οι οποίοι 
υπηρετούν στις ειδικότητες ΔΕ Αρχιμουσικών και ΔΕ 
Μουσικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., σε συνιστώμενες 
με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας ΤΕ 
Αρχιμουσικών και ΤΕ Μουσικών ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ 
(πλεονάζον χρόνος)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1 Χατζής Στέργιος Ι.Δ.Α.Χ. ΤΕ Αρχιμουσικών Β (ετ. 2, μην. 7, ημ. 10) ΜΚ0

2 Παλάντζα Ειρήνη Ι.Δ.Α.Χ. ΤΕ Μουσικών Ε (ετ. 4, μην. 8, ημ. 5) ΜΚ2

Οι προσωποπαγείς θέσεις που κατείχαν οι ανωτέρω υπάλληλοι στην ειδικότητα ΔΕ Αρχιμουσικών και ΔΕ 
Μουσικών καταργούνται.

Στους ανωτέρω θα χορηγηθούν αναδρομικές αποδοχές από 11/05/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Άμφισσα, 4 Νοεμβρίου 2015

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F

    Αριθμ. 20156388 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου "Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Δι−

αχείρισης" στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τρα−
πεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής 
και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κα−
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

  O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/

1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαι−

δευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/
2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλι−
οθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
(Α΄ 159)

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του Ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
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σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄/28−05−2013) «Ίδρυση Σχολών −
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της 
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής (συνεδρί−
αση 8/10/2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 29/10/2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου "Ενέργειας και Περιβαλλο−
ντικής Διαχείρισης" στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομι−
κής και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπε−
ζικής Διοικητικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργα−
στήριο «Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», 
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε θέματα όλων των επι μέρους γνωστικών 
αντικειμένων των Οικονομικών και της Χρηματοοικονο−
μικής και συμβάλλει στην σύνδεση του Τμήματος με τις 
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Ενέργειας και Περιβαλλο−
ντικής Διαχείρισης είναι η προαγωγή της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της πα−
ρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχι−
ακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με 
την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των 
αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονο−
μίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις στον τομέα της 
Ενέργειας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3 
Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο 
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:

• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω 
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του 
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και κάλυψης εξειδικευμένων εκπαι−

δευτικών αναγκών.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−

φοίτων.

• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση 
των φοιτητών με την έρευνα.

• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών για 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών αναγκών.

• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις στο τομέα 
της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευ−
νητικά προγράμματα.

• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και 
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομέ−
νων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επι−
στημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργα−
στηρίου, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα

• Αύξησης και βελτίωσης της παραγόμενης έρευνας.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δη−

μοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και 

σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων 
το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτε−
ρικούς συνεργάτες − ειδικούς επιστήμονες και από μέλη 
του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες, 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ορίζεται με την υφιστά−
μενη νομοθεσία. 

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του 
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα 
για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη των 
αναγκαίων εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονι−
σμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση εξοπλισμού 
που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών 
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και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο 
εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα 
με τον τίτλο του.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται 
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων 
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών 
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού 
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−

γραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να 
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή/και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς κ.α.

2. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, δια−
λέξεων.

3. Τη διάθεση ερευνητικών εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου 
εργαστηρίου, ειδικότερα.

Διευκρινίζεται ότι, η οικονομική διαχείριση των εσό−
δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών, θα γίνεται από τον Ει−
δικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, 

βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Με απόφαση του διευθυντή, μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιά, 13 Νοεμβρίου 2015 

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 603 (5)
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 4047/23−10−2015 διαπιστωτική πράξη 

του Πρύτανη περί εκλογής Προέδρου στο Παιδαγωγι−
κό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής έως τις 31−8−2017 (ΦΕΚ 786/4−11−2015 τ.Υ.Ο.Δ.Δ),

2. Τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 10 Ν.4009 (ΦΕΚ 195/
6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4327/ 
2015 (ΦΕΚ 50/14−5−2015 τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8−10−2015 τ.Α΄),

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 
Χρήστο Τζήκα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΗ 189328 ως 
αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 
του, έως τις 31−8−2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Τμήματος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ 

F
   Αριθμ. 291 (6)
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα Γαλλι−

κής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο−
λής του Α.Π.Θ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την 4050/23−10−2015 διαπιστωτική πράξη του Πρύτα−

νη περί εκλογής Προέδρου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής έως τις 
31−8−2017 (ΦΕΚ 786/4−11−2015 τ.Υ.Ο.Δ.Δ),

2. Τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 10 Ν.4009 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4327/ 
2015 (ΦΕΚ 50/14−5−2015 τ.Α΄)
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4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8−10−2015 τ.Α΄),

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πα−
ναγιώτη Παναγιωτίδη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ Ρ 169743 ως 
αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 
του, έως τις 31−8−2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Tμήματος
ΣΥΜΕΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 267 (7)
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα Μαθη−

ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 3961/22−10−2015 διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη περί εκλογής Προέδρου στο Τμήμα Μαθημα−
τικών της Σχολής Θετικών Επιστημών έως τις 31−8−2017 
(ΦΕΚ 774/2−11−2015 τ.ΥΟ.Δ.Δ.),

2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 Ν.4009 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/14−5−2015 τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8−10−2015 τ.Α΄),

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

τον καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχο−
λής Θετικών Επιστημών Γεώργιο Τσακλίδη του Μιχαήλ, 
με ΑΔΤ ΑΒ367136 ως αναπληρωτή του, σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματός του, έως τις 31−8−2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος Τμήματος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 168 (8)

Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα 
Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 4133/23−10−2015 διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη περί εκλογής Προέδρου στο Τμήμα Θεάτρου 
της Σχολής Καλών Τεχνών έως τις 31−8−2017 (ΦΕΚ 786/
4−11−2015 τ.ΥΟ.Δ.Δ.),

2. Τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 10 Ν.4009 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/ 
2015 (ΦΕΚ 50/14−5−2015 τ.Α΄),

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8−10−2015 τ.Α΄),

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Θεάτρου 
της Σχολής Καλών Τεχνών Δαμιανό Κωνσταντινίδη του 
Συμεών, με ΑΔΤ ΑΙ 171753 ως αναπληρωτή του, σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, έως τις 31−8−2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Τμήματος
ΒΙΚΤΩΡ ΑΡΔΙΤΤΗΣ

F
    Αριθμ. 225 (9)

Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα 
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 4165/23−10−2015 διαπιστωτική πράξη 

του Πρύτανη περί ορισμού Προέδρου στο Τμήμα Κινημα−
τογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών έως τις 31−8−2017 
(ΦΕΚ 786/4−11−2015 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.),

2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4009 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει,

3. Τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 του Ν. 4327/2015 
(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14−5−2015),

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8−10−2015 τ.Α΄),

5. Τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 39 του 
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄),

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

Την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κινη−
ματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών Ιουλία Σταυρί−
δου του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΗ 071829 ως αναπληρωτή 
του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, έως τις 
31−8−2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος Τμήματος 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

F
    Αριθμ. 479 (10)
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα Επιστή−

μης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
τισμού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟNIΚΗΣ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την 4160/23−10−2015 διαπιστωτική πράξη του Πρύτα−

νη περί εκλογής Προέδρου στο Τμήμα Επιστήμης Φυσι−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28885

κής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έως τις 
31−8−2017 (ΦΕΚ 781/3−11−2015 τ.Υ.Ο.Δ.Δ),

2. Τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 10 Ν.4009 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του 
Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/14−5−2015 τ.Α΄),

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8−10−2015 τ.Α΄),

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

Τον καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω−
γής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Γεώργιο Τζέτζη του 
Χρήστου, με ΑΔΤ Χ 232167 ως αναπληρωτή του, σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, έως τις 31−8−2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Τμήματος
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

      Στην με αριθμ. 111975/ΔΒΠ 1470/03−11−2015 από−
φαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2414/Β΄/
10−11−2015 με θέμα «Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περί−
πτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/
2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της, 
στα έχοντας υπόψη στο σημείο (9), καθώς και στο άρ−
θρο 8 οκτώ, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Από τα εσφαλμένα:
«9. Την υπ’ αριθμ. 25609/ΔΒΕ 2558/6−12−2007 (ΦΕΚ 2334/

Β΄/10.12.2007) υπουργική απόφαση "Σύσταση της Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης (ii) της περί−
πτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 
και ισχύει και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας 
της", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» 

και

«Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύ−
ει και η ισχύς της υπ’ αριθμ. 25609/ΔΒΕ 2558/2007 
(ΦΕΚ 2334/Β΄/2007) υπουργικής απόφασης «Σύσταση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης (ii) της πε−
ρίπτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 
και ισχύει και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας 
της", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

στα ορθά:
«9. Την υπ’ αριθμ. 51013/ΔΒΠ 738/12−5−2015 (ΦΕΚ 962/

Β΄/28−5−2015) υπουργική απόφαση "Ανασύσταση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης (ii) της πε−
ρίπτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 
και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της".»

και

«Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύ−
ει και η ισχύς της υπ’ αριθμ. 51013/ΔΒΠ 738/12−5−2015 
(ΦΕΚ 962/Β΄/28−5−2015) υπουργική απόφαση "Ανασύστα−
ση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης 
ii της περίπτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του 
Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουρ−
γίας της».»

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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