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14 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον (επ) MUCAJ (ον) MUSTAFA του Qazim.

2

Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον AJET ή KALEM (ον) HASANAJ ZENUNAJ
(επ).

3

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στο
ΝΠΔΔ Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.

4

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ» για το έτος 2018.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Δήμου Ορχομένου.

6

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7

Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τόμεα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον (επ) MUCAJ (ον) MUSTAFA του Qazim.
Με την αριθμ. 75/11.07.2017 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ιωαννίνων, καταλογίστηκαν πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πλέον τέλος χαρτοσήμου τριάντα
ευρώ (30,00 €) και Ο.Γ.Α. έξι ευρώ (6,00 €) συνολικά δηλαδή το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ
(1.536,00 €) στον (επ) MUCAJ (ον) MUSTAFA του Qazim
και της Havushe, γεν. 29/01/1971 στην Αλβανία, Αλβανός υπήκοος, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων και

Αρ. Φύλλου 435

αγνώστων λοιπών στοιχείων, για κατοχή ποσότητας μίας
νάιλον συσκευασίας καπνού με εκατόν ογδόντα επτά
γραμμάρια (187 γρ) χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου
κατανάλωσης, με σκοπό τη διακίνηση στην Ελληνική
Επικράτεια χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής και
χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και
φόρων, με αποτέλεσμα να διαπράξει το αδίκημα της
λαθρεμπορίας καπνικών σύμφωνα με το άρθρο 155
του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
I

(2)
Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον AJET ή KALEM (ον) HASANAJ ZENUNAJ
(επ).
Με την αριθμ. 74/11.07.2017 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ιωαννίνων, καταλογίστηκαν πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πλέον τέλος χαρτοσήμου τριάντα
ευρώ (30,00 €) και Ο.Γ.Α. έξι ευρώ (6,00 €) συνολικά δηλαδή το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ
(1.536,00 €) στον AJET ή KALEM (ον) HASANAJ ZENUNAJ
(επ) του Gramos ή Ekuran της Ardjana ή Azbije-Azbije,
με ημερομηνία γέννησης 17/09/1995 ή 14/10/1993 στην
Αλβανία, Αλβανός υπήκοος, στερούμενος ταξιδιωτικών
εγγράφων και αγνώστων λοιπών στοιχείων, για κατοχή
ποσότητας μίας νάιλον συσκευασίας αρωματικού καπνού με αναγραφόμενο τίτλο «Sheldia» χωρητικότητας
πεντακοσίων γραμμαρίων (500 γρ) χωρίς την ενδεικτική
ταινία φόρου κατανάλωσης, με σκοπό τη διακίνηση στην
Ελληνική Επικράτεια χωρίς την άδεια της τελωνειακής
αρχής και χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, με αποτέλεσμα να διαπράξει το αδίκημα της λαθρεμπορίας καπνικών σύμφωνα με το άρθρο
155 του ν. 2960/2001.
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Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
I

Αριθμ. 1210/503
(3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στο
ΝΠΔΔ Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
'Εχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
• Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
• Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
• Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
• Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007).
• Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
(ΦΕΚ 228/Α’/27-12-2010).Τις διατάξεις του πδ 135/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
(ΦΕΚ 228/Α’/27-12-2010).
• Την υπ' αριθ. 113/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
σε ορισμένες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ για το έτος 2018,
αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 435/14.02.2018

Καθιερώνουμε: α) την εικοσιτετράωρη (24ωρη) απασχόληση καθώς και απασχόληση κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες για το έτος 2018 των υπαλλήλων του
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» και συγκεκριμένα, ενός μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων και δύο υπαλλήλων
ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Νυχτοφυλάκων για τις απρόβλεπτες
ηλεκτρολογικές βλάβες των αθλητικών εγκαταστάσεων, για τη φύλαξη και καθαριότητα των αθλητικών
εγκαταστάσεων,
β) την απασχόληση από 07:00 έως 23:00 καθώς και την
απασχόληση κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες για
το έτος 2018 ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Γυμναστής-Ναυαγοσώστης, ενός μόνιμου υπαλλήλου κλάδου
ΥΕ Φυλάκων, ενός ΙΔΑΧ υπαλλήλου ΔΕ Φυλάκων και μία
υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, του ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» για την επίβλεψη των κολυμβητικών δεξαμενών
που χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα μαζικού
αθλητισμού, για τη φύλαξη και καθαριότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γ) την απασχόληση από 07:00 έως 22:00 καθώς και
την απασχόληση κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες
για το έτος 2018 δύο υπαλλήλων ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
τόσο του ΠΟ.Α.ΚΕ όσο και του Δήμου όπως μουσικές
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 25.900,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΠΟ.Α.ΚΕ.
Δήμου Παλαιού Φαλήρου που θα βαρύνει τους ΚΑ: 206012.01, 30-6012.01 και 15-6022.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 460
(4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ» για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τεύχος Β’ 435/14.02.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και την υποπαρ. 69 της
παρ. δ του αρθρ. 2 του ν. 4336/2015.
6. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 250/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ),
αναφορικά με το διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017.
8. Το αριθ. πρωτ. 6/9-1-2018 έγγραφο του Ν.Π. Δήμου
Ν. Ζίχνης για μετακίνηση των υπηρετούντων σ' αυτόν
υπαλλήλων του εκτός έδρας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Π.Α.Κ.Α.Α.
Δήμου Ν. Ζίχνης οικονομικού έτους 2018 ύψους 1.500,00
ευρώ.
Στον προϋπολογισμό του Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. Δήμου Ν. Ζίχνης οικονομικού έτους 2018 έχει προβλεφθεί πίστωση
ύψους 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 00/6073 με την ένδειξη
«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής
σε συνέδρια και σεμινάρια» σύμφωνα με την αριθ. ΔΥ/
09-01-2018 βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ., αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά
το έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων των υπηρετούντων στο Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. Δήμου
Ν. Ζίχνης ως εξής:
Ένας (1) υπάλληλος TE Διοικητικού Λογιστικού, ημέρες
60.
Τρεις (3) υπάλληλοι TE Νηπιαγωγών (προσωρινός),
ημέρες 60 έκαστος.
Πέντε (5) υπάλληλοι TE Βρεφονηπιοκόμων, ημέρες 60
έκαστος.
Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,
ημέρες 60.
Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα
με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και
κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ' έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 24 Ιανουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αριθμ. απόφ. 7/2018
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Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Δήμου Ορχομένου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την υπ' αριθ. οικ. 5/1/2016/2/2015/ΔΕΠ Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών -Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.
Α’ του ν. 3429/2005 (Α’/ 314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις».
5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ορχομενού (ΦΕΚ 2487/τ.Β’/
4-11-2011).
6. Την αριθμ. 9015/225715/14 απόφαση της Γενικής
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3198/
τ.Β’/27-11-2014 με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα
ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Ορχομενού.
7. Την 189/2014 απόφαση Δημάρχου Ορχομενού που
ορίσθηκε η πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την 11/2015 απόφαση Δημάρχου Ορχομενού που
ορίσθηκε η πρακτικογράφος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.
9. Την από 459/22 -1-2018 βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, για την άσκηση
των παρακάτω καθηκόντων πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας, έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο, για το έτος 2018, με μέγιστο αριθμό τεσσάρων(4) υπαλλήλων:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

α/α ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κ.Α

Άσκηση καθηκόντων
1 ΔΕ
02.10.6012.0001
Ληξιάρχου Δημοτικής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6051.0001
Ενότητας Ακραιφνίας
Άσκηση καθηκόντων
1 ΠΕ
02.10.6012.0001
2 Ληξιάρχου Δημοτικής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6051.0001
Ενότητας Ορχομενού
Τήρηση των πρακτικών
1 ΠΕ
02.10.6012.0002
3 των συνεδριάσεων του
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6051.0001
Δημοτικού Συμβουλίου.
Τήρηση των πρακτικών
των συνεδριάσεων του
1 ΔΕ
02.10.6012.0002
4
Συμβουλίου Δημοτικής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 02.10.6051.0001
Κοινότητας Ορχομενού.
ΣΥΝΟΛΟ
4
Το συνολικό ποσό της δαπάνης που προκαλείται από
την απόφαση αυτή ανέρχεται σε 5.151,36 €.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
1

Ορχομενός, 25 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 720
(6)
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 525/18.12.2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’/114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 5 του άρθρου 87.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 8 του ν. 4485/2017.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22 γ΄ του ν. 4009/2011.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 164530/Ζ1/3.10.2017 εγκύκλιο
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την από 12.12.2017 εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία: 521/
04.10.2017) του Γεωπονικού Παν/μιου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπό τον
Αντιπρύτανη Έρευνας και την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και την οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 58 του ν. 4485/2017.
Ο Προϊστάμενος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προΐσταται
των υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, εποπτεύει την ορθή λειτουργία
της Μ.Ο.Δ.Υ. και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για τον ΕΛΚΕ..
Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:
1. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης,
2. το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης,
3. το Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης,
4. το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων,
5. το Γραφείο Προμηθειών και Απασχόλησης Προσωπικού και
6. το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και
Μεταφοράς Τεχνολογίας.
1. Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο
για:
α. την τήρηση των εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων,
β. τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Έρευνας και Διαχείρισης,
γ. την κατάρτιση και τήρηση διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας
τους ΕΛΚΕ,
δ. τη μηχανογράφηση, τεχνική υποστήριξη του λογισμικού λειτουργίας και της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.
Γ.Π.Α.,
ε. την τήρηση του αρχείου των έργων που υλοποιεί ο
Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για:
α. την κατάρτιση, παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, καθώς
και η παρακολούθηση όλων των οικονομικών στοιχείων,
β. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την σύνταξη
των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,
γ. την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ. τον έλεγχο και εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολούμενων στα έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ..
3. Το Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για
την εξόφληση των δαπανών δικαιούχων και την απόδοση πάσης φύσεως κρατήσεων και οφειλών του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων είναι αρμόδιο για:
α. τον προγραμματισμό, υποστήριξη και έλεγχο των
έργων/προγραμμάτων με συνάφεια στα επιστημονικά
πεδία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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β. την τήρηση κανόνων δημοσιότητας και τη διάχυση
των αποτελεσμάτων των έργων.
5. Το Γραφείο Προμηθειών και Απασχόλησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α. την κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των
προμηθειών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β. την κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των
προσκλήσεων φυσικών προσώπων του ΕΛΚΕ.,
γ. τον έλεγχο και εκκαθάριση των τιμολογίων των προμηθευτών των έργων.
6. Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και
Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) είναι αρμόδιο για:
α. την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων των έργων/προγραμμάτων,
β. την συνεργασία με παραγωγικούς φορείς,
γ. την εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Ο Νομικός Σύμβουλος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 268
(7)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά
Τεχνολογικού Τόμεα.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του
άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/11-02-2014/τ.Α’)
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/15-05-2014/τ.Α’), «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.
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83/11-05-2016/τ.Α’) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/16-12-2015/
τ.Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/27-02-2016/
τ.Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/
30-03-2016 «Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α’33)».
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016 τ.Α’) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64
του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.П., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02-2017/τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 59950/Ζ2/06-04-2017 (ΑΔΑ:
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) εγκύκλιο του Υπουργού 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.П., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Χώρας».
10.Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/
τ.Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ του ν. 4472/2017
(Φ.Ε.Κ. 74/19-05-2017/τ.Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα:
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’/74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
13. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013/τ.Β’).
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14. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014/τ.Β’).
15. Τη με αριθμ. πρωτ. Σ.Τ.ΕΦ. 3/03-01-2018 αίτηση
του Αντωνίου Μαϊτού, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Т.Е., για ένταξή του στην κατηγορία
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 19/09-01-2018 απόφαση του
Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών περί
ορισμού τριμελούς Επιτροπής.
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 38/15-01-2018 εισηγητική έκθεση, στην οποία διατυπώνεται η θετική ομόφωνη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής.
18. Τη με αριθμ. 1/18-01-2018 (μοναδικό θέμα) πράξη
της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,
19. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές
θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..
20. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Т.Е.Ι.
Πειραιά που αφορά στο διορισμό του Προέδρου του
Т.Е.Ι. Πειραιά.
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός
του Προέδρου του Т.Е.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.
22. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 781/03-11-2015
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ..
23. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Μέρους
Β’ του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-05-2017/τ.Α’), σύμφωνα
με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία του Προέδρου του
Ιδρύματος, Λάζαρου Βρυζίδη μέχρι 30-11-2017.
24. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4505/2017
(Φ.Ε.Κ. 189/08-12-2017/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες
παρατάθηκε η θητεία του Πρύτανη του Ιδρύματος, Λάζαρου Βρυζίδη μέχρι 31-01-2018.
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25. Την με αριθμό 536/09-02-2017 πράξη του Προέδρου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΦΕΚ 606/24-02-2017/τ.Β’) με
την οποία εντάχθηκε ο Αντώνιος Μαϊτός σε συνιστώμενη - με μετατροπή και αντίστοιχη κατάργηση της θέσης
που κατείχε- οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Т.Е. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ., διότι είχε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο Α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.
26. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Αντωνίου Μαϊτού.
27. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε
την ένταξη του Αντωνίου Μαϊτού του Δημητρίου,
μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Т.Е. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του
Ιδρύματος, που υπηρετεί σε οργανική θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου με Μ.Κ. 11 (ν. 4354/2015) και
είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. και συναφούς μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, σε συνιστώμενη - με μετατροπή της
ως άνω αναφερόμενης θέσης που κατέχει - οργανική
θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου με Μ.Κ. 10 (ν. 4472/2017) της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.П.), στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Т.Е. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Ιδρύματος διότι, κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησής του, διέθετε τα προσόντα για την
ένταξη στην κατηγορία του Ε.ΔΙ.П..
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 26 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
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