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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 12429 (1)
    5η Τροποποίηση της αριθ. 4985/21−6−2010 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης «Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 "Εκσυγ−
χρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύ σεων" του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 1026).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).

1.2. Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 174), όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237).

1.3. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20)

1.4. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21)

1.5. Της αριθ. Υ103/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πα−

ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ Β΄ 309).

1.6. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα−
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−
2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/2007), και ειδικότερα του άρθρου 37 αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 53/2010) και το άρθρο 1 παρ. 11 του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 51) και ισχύει και του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265).

1.7. Της αριθ. 282966/09−07−2007 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας 
πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των 
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 1205).

1.8. της αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ Β 1026) Κοινής Από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονο μίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Καθεστώτα ενισχύσεων του μέτρου 121 
«Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 5719/3−06−2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1145), 2970/06−03−2012 (ΦΕΚ Β΄645), 2176/28−01−2014 (ΦΕΚ Β΄ 
250) και 26610/19.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3554) όμοιες αποφάσεις.

1.9. Την αριθ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ Β΄ 315) Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 324005/09−09−2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή 
προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 1886)».

1.10. Την αριθ. 2049/20−04−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1183) Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τρο−
ποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και 
Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθ. 2181/10−05−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1147) όμοια απόφαση.

2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σε−
πτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, 
όπως τροποποιημένοι ισχύουν.
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2.3. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για την έγκριση του «Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις 
του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 
6015/29.11.2007 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
περί Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ Α΄65/2015)

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 4985/21−6−2010 Κοινή Απόφαση μας 
περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονι−
σμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013 (ΦΕΚ Β΄ 1026), η οποία 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 5719/3−06−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1145), 
2970/06−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 645), 2176/28−1−2014 (ΦΕΚ Β΄ 250) και 
26610/19−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3554) όμοιες αποφάσεις ως εξής:

Άρθρο 1

1. Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 
της αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄ 1026), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την αριθ. 
26610/19−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3554) όμοια απόφαση, ως εξής:

«1. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο:
α) το αργότερο σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από τη 

λήξη της τραπεζικής αργίας (ΦΕΚ Α΄ 65/2015), όπως αυτή 
έχει παραταθεί με μεταγενέστερες Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου.

β) Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται 
στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές απο−
φάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα.

Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη 
ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

γ) Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προ θεσμίες 
υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ Β 
1026) Κοινή Απόφαση μας περί καθεστώτων ενισχύσεων του 
μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσε−
ων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 −2013, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 5719/3−06−2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 1145), 2970/06−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 645), 2176/28−1−2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 250) και 26610/19.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3554) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F    Αριθμ. 1415023369 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στο Τμήμα Σλαβικών 

Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής και έγκριση του εσω−
τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει με το 

άρθ. 96 του ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του ν. 1268/1982 όπως αντικαταστά−

θηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του ν. 3149/2003
3. Την από 2−7−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

4. Την από 14−5−2015 απόφαση της Κοσμητείας της Φι−
λοσοφικής Σχολής

5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Πληροφορικής θα λει−
τουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Εργαστήριο Πληροφορικής για την κάλυψη διδα−
κτικών και ερευνητικών αναγκών.

Άρθρο 2
Αποστολή − Σκοπός

2.1. Αποστολή του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η 
πλαισίωση με τον καλύτερο τρόπο της εκπαιδευτικής διαδι−
κασίας με τη χρήση των τεχνολογικών εργα λείων που είναι 
σήμερα διαθέσιμα στη διδασκαλία των Σλαβικών Γλωσσών 
και Φιλολογιών, του Πολιτισμού και της Ιστορίας.

2.2. Η λειτουργία του Εργαστηρίου αφορά όχι μόνον την χρή−
ση αλλά και την παραγωγή ψηφιακού υλικού σχετικού με το 
αντικείμενο της μελέτης των φοιτητών του Τμήματος (κείμενα, 
εικόνες, ήχοι) με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και 
την προαγωγή της ικανότητα τους για πρωτότυπη έρευνα.

2.3. Το Εργαστήριο παρέχει ερευνητικό και διδακτικό 
υλικό τόσο στους φοιτητές του Τμήματος όσο και στην 
υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. Σώματα Κειμένων, 
Βάσεις Φιλολογικών Δεδομένων).

Άρθρο 3
Χώρος εγκατάστασης

3.1. Το Εργαστήριο στεγάζεται στο διαμέρισμα Γ2 του επί 
της οδού Δαμάρεως 68, Αθήνα, κειμένου κτίσματος ιδιοκτη−
σίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3.2. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό και Τεχνική Υποστήριξη

Το προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή, καθηγητές 
και Λέκτορες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από τα μέλη 
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από τα μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία του 
άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) κασώς και από 
το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 36 του Ν.2817/2000. (Α΄ 78).

Άρθρο 5 
Αρμοδιότητες − Διοίκηση

5.1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του 
Τμήματος Σλαβικών Σπουδών ή αναπληρωτή του που 
εκλέγονται με τριετή θητεία από την Προσωρινή Γενική 
Συνέλευση του εν λόγω Τμήματος και ασκούν τις οριζό−
μενες στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 αρμοδιότητες.

5.2. Η Διεύθυνση του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνη για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, η οποία ρυθμίζεται 
βάσει των αναγκών του Τμήματος σύμφωνα πάντοτε με 
τις αποφάσεις της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του.

Άρθρο 6 
Δικαίωμα χρήσης − Λειτουργία

6.1. Η χρήση του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνον στα 
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μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Σλαβικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, διδάσκοντες και φοιτητές.

6.2. Με άδεια του Διευθυντή του Εργαστηρίου επιτρέπεται 
η χρήση του και από άλλους ερευνητές της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.

6.2. Απαγορεύεται η χρήση του Εργαστηρίου για εμπορι−
κούς σκοπούς ή για οτιδήποτε θα μπορούσε να αποφέρει 
οικονομικό όφελος στους χρήστες του.

6.3. Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών διαδικασιών γίνε−
ται με συνεργασία του διδάσκοντος και του υπευθύνου 
υπαλλήλου.

6.4. Για την χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου τη−
ρείται με ευθύνη του Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή 
του και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο υπάλληλο βιβλίο 
προγράμματος χρήσης του Εργαστηρίου, όπου καταγρά−
φονται οι δραστηριότητες του.

Ο εν λόγω προγραμματισμός αναρτάται στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου σε εβδομαδιαία βάση. 

6.5. Οι χρήστες οφείλουν, μετά την ολοκλήρωση της ερ−
γασίας τους, να παραδίδουν τον εξοπλισμό και τα όργανα 
που χρησιμοποίησαν στην κατάσταση που τους είχαν πα−
ραδοθεί. Απαγορεύεται ως εκ τούτου και η εγκατάσταση 
στον εξοπλισμό του εργαστηρίου οποιουδήποτε λογισμικού 
από τους χρήστες. 

6.6. Οι χρήστες εντός του χώρου του Εργαστηρίου υπο−
χρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια. Απαγορεύεται η 
κατανάλωση τροφίμων και ποτών και η με οποιονδήποτε 
τρόπο δημιουργία όχλησης στο Εργαστήριο. 

6.7. Η παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του Ερ−
γαστηρίου από τους χρήστες επιβάλλει ενημέρωση του 
Διευθυντή του και συνεπάγεται κυρώσεις αναλόγως της 
σοβαρότητας του παραπτώματος (απαγόρευση πρόσβα−
σης στον χώρο, χρηματική αποκατάσταση των ζημιών, 
κ.ο.κ.) 

6.8. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργί−
ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 7
 Έσοδα

Το εργαστήριο λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν βα−
ρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (Ν. 4009/2011, αρθ. 
80, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4310/2014, αρθ. 96). Τα 
έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:

1. Κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που παρέχονται 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

2. Χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις, νομικά ή φυσικά πρόσωπα

3. Εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.
4. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τήρηση βιβλίων

Για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου τηρούνται τα 
παρακάτω βιβλία:

1. Βιβλίο Προγράμματος χρήσης του Εργαστηρίου.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Άρθρο 8 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης
 ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΣΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 31587 (3)
    Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγορία 

Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου 

20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ. Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του 
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τ. Α΄),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ. Α΄) και του άρθρου 55, 
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014 τ. Α΄),

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για την διαδικασία ένταξης διοικητικών 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώμα−
τος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),

4. Την από 29−4−2015 αίτηση ένταξης στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. του Νικόλαου Αμβράζη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα 
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντι−
κείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής,

5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 
για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την 
ένταξη του υπηρετούντος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

6. Την από 18−6−2015 Εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής, 

7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχο−
λής αριθμ. 214/8−7−2015 για την ένταξη στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. του Νικόλαου Αμβράζη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα 
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντι−
κείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος 
(έγγραφο της Κοσμητείας αριθμ. 1338/9−7−2015), 

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,

9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Νικόλαου Αμβράζη του Παύλου, που υπη−

ρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμε−
να που θεραπεύει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Ιδρύματος στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 
παρ. 3, περ. 5 του Ν.4235/2014, διατηρώντας την κατά το 
χρόνο της ένταξής του και μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 



19850−19854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση και την κατανομή του στο Τμήμα Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

F
Αριθμ. 28626 (4)
    Ένταξη προσωπικού στην κατηγορία εργαστηριακού διδα−

κτικού προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/24−11−1983) «Δομή 

και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/06−06−2011) 

«Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παράγραφος 3 του 
Ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/11−02−2014/τ.Α΄) «Ειδικές κατηγορίες 
Διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 και 2 του Ν. 4264/2014 
(Φ.Ε.Κ.) 118/15−05−2014) «Άσκηση εμπορικών Δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/5−6−2013), 
«Συγχώνευση Τ.Ε.Ι Πάτρας με το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου».

6. Την παρ. 16 του άρθρου 8 του Π.δ. 94/2013 σύμφωνα με 
την οποία χρέη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας ασκεί ο 
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μέχρι την ανάδειξη του νέου 
Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης.

7. Το υπ’ αριθμ. 32144/03−12−2013 έγγραφο του Υπουργείο 
Παιδείας σχετικό με την παράταση θητείας των μονομελών 
Οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ.

8. Την αριθμ. 687/1987 απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με 
την οποία δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του δη−
μοσίου λόγω της σπουδαιότητας των βασικών αναγκών 
που εξυπηρετεί.

9. Την αριθμ. πρωτ. 20917/26−05−2015 αίτηση του Βλάχου 
Νικολάου μέλους της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τε−
χνολογίας Αλιείας − Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής ΣΤεΓ 
και ΤΕΤΡΟΔ, για ένταξη στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π.

10. Την αριθμ. Πρωτ. 26574/06−07−2015 εισηγητική έκθεση 
της τριμελούς Επιτροπής της Σχολής ΣΤεΓ και ΤΕΤΡΟΔ, η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 24136/19−06−2015 
απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ΣΤεΓ και ΤΕΤΡΟΔ. 

11. Το αριθμ. 12/08−07−2015 απόσπασμα πρακτικού της Κο−
σμητείας της Σχολής ΣΤεΓ & ΤΕΤΡΟΔ, στο οποίο ομόφωνα 
αποφάσισε την ένταξη του κ. Βλάχου Νικολάου μέλους της 
κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας 
−Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής ΣΤεΓ και ΤΕΤΡΟΔ, στην 
κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.), 
διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα. 

12. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκύπτει μισθο−
λογική και βαθμολογική διαφορά και δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του Βλάχου Νικολάου του Γεωργίου, ο οποίος 
υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους της κατηγορίας 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας−Υδατοκαλλιεργειών, της Σχο−
λής ΣΤεΓ και ΤΕΤΡΟΔ, του Τ.Ε.Ι Δυτ. Ελλάδας, στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙ.Π.), με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιολογία και Φυσιολογία Θρέψης Διακοσμητικών 
ψαριών σε ενυδρεία», διατηρώντας την κατά τον χρόνο έντα−

ξης βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση 
του προβλεπόμενου στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου 
Οργανισμού του Ιδρύματος, επειδή κατά τον χρόνο υποβολής 
της αιτήσεως του διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.

Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπηρετεί ο 
προαναφερόμενος, μετατρέπεται αυτοδίκαια με την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας ένταξης του σε αντίστοιχη θέση της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 17 Ιουλίου 2015 

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 1708/39 (5)
Υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης για 45 εκπαι−

δευτικούς του Υπουργείου Παιδείας της Περιφέ ρειας 
Ηπείρου.

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ) 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν.2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄6.7.1994).
2. του Ν.2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12.9.1995).
3. του Ν.2434/1996, άρθρο (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996).
4. του Ν.2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ιδ, 

άρθρο 9 παρ. 2. εδ. 2, (ΦΕΚ 258/Α΄8.11.2001).
5. Την με αριθμ. 357/24/30−06−2015 απόφαση της Επιτρο−

πής Διαχείρισης του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρ−
μογή Κοινωνικών Πολιτικών του ΕΛΕΚΠ

6. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης για 45 

εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ως εξής:

1. Πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνολογία εγκαταστάσεων 
θέρμανσης φυσικού αερίου» διάρκειας 50 ωρών (15 άτομα).

2. Πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνολογία Υβριδικών συ−
στημάτων σε αυτοκίνητα» διάρκειας 50 ωρών (15 άτομα).

3. Πρόγραμμα κατάρτισης «Συστήματα αυτομάτου ελέγ−
χου PLC» διάρκειας 50 ωρών (15 άτομα).

Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα 
την έχει το ΚΕΚ Ιωαννίνων.

Η υλοποίηση θα γίνει σε χώρους του ΚΕΚ Ιωαννίνων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της 
κατάρτισης

Οι καταρτιζόμενοι δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα.
Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 6.300 ευρώ θα 

βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 του έτους 2015 και αναλύεται ως εξής:
45 καταρτιζόμενοι χ 50 ώρες χ 2,80 ευρώ Μέσο Ωριαίο Κόστος 

ανά άτομο και περιλαμβάνει εκτός του κόστους του ωρομισθίου 
προσωπικού, δαπάνες υλοποίησης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό 
υλικό και μέσα, δαπάνες διατροφής πχ. τοστ, καφές κ.λπ.).

Ορίζεται ως υπόλογος διαχειριστής, της συνολικής δαπάνης 
(6.300€) ο εκπαιδευτικός Κύρκος Αργύρης, Διευθυντής του ΚΕΚ 
Ιωαννίνων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

Η απόδοση της δαπάνης από τον υπόλογο διαχειριστή 
θα γίνει μέχρι 30/12/2015.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άλιμος, 14 Ιουλίου 2015

  Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  
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