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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για χορήγηση
και υπογραφή της Επισημείωσης της Σύμβασης
της Χάγης.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων για το έτος 2017.

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Τανάγρας.

4

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Economic Growth and Social
Policy Laboratory), στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5

Κατάργηση του Α΄ Εργαστηρίου του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 52292
(1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για χορήγηση και υπογραφή της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄/1984)
«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/
Α΄/1997).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 παρ. II, εδαφ. Θ' περ.
12 και 160 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010).

Αρ. Φύλλου 1077

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999
(Φ.Ε.Κ. 45 τ.Α΄/9-3-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2β του ν. 3469/2006
(Φ.ΕΚ. 131 τ.Α΄/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 16721/28.12.2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 4403/Β/30.12.2016).
6. Την αριθμ. 118387/24-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες» (Φ.Ε.Κ. 2667/Β/8-10-2014).
7. Το με αριθμό πρωτ. 5325/2-2-2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Χορήγηση της Επισημείωσης
της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί
κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το ν. 3852/2010».
8. Την ανάγκη εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για χορήγηση και υπογραφή της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε την υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Βασιλεδάκη Μαρία
του Αγησιλάου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με
βαθμό Α΄, να υπογράφει «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη»
και να χορηγεί την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης
(APOSTILLE), στα δημόσια διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από της Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης, αναπληρούμενη από την
υπάλληλο του ιδίου Τμήματος Αποστολάκη Αγάπη του
Τίτου, Κλάδου ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ, με
βαθμό Α΄.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ημερομηνία
κατά την οποία παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη
σχετική.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 1077/29.03.2017

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 13 Μαρτίου 2017

Κυπαρισσία, 13 Μαρτίου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 14209/64086
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων για το έτος 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
άρθρο 186 παρ. II τομέας Β, υποτομέας β, αριθμ 26 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/
16-12-2015).
4. Το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/
20-10-2008).
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/
09-09-1999).
6. Το άρθρο 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03/2010)
7. Την αριθμ. 2867/12402/17-1-2017 απόφαση του
Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, ΠΕ Μεσσηνίας «Ορισμός ελεγκτών υπεύθυνων στον
αμπελοοινικό τομέα» ΑΔΑ: Ω00Π7Λ1-ΡΗΛ.
8. Την με αριθμ. 5116/22815/26-1-2017, ΑΔΑ: 6ΘΝΣ7Λ1ΟΟΔ απόφαση Ανάληψης δέσμευσης ποσού 3.500 Ευρώ,
όπως καταχωρήθηκε με α/α 357 στο βιβλίο εγκρίσεων
και πληρωμών και α/α Βεβαίωσης 227 του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
9. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που ασχολείται στο πρόγραμμα ελέγχου οίνων,
από την δημοσίευση της παρούσας και έως 31 Δεκεμβρίου 2017, ως κατωτέρω:
1. Γεωπόνοι τέσσερις (4) απογευματινές διακόσιες σαράντα (240) ώρες το Α΄ εξάμηνο του 2017.
2. Γεωπόνοι τέσσερις (4) απογευματινές τριακόσιες
είκοσι (320) ώρες το Β΄ εξάμηνο του 2017.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 4354/
2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) ο αριθμός των ωρών
απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις (120) ώρες ανά υπάλληλο το
εξάμηνο.
Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Τριφυλίας θα καθορίζονται οι μήνες
της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και
ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο
ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου κρασιών.

Ι

Αριθμ. απόφ. 40/2017
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Τανάγρας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 του ν. 4071/2012
όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
2 του ν. 4024/2011 σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.
3. Τη με αριθμό 22/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας περί "Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας
της, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες της υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Τανάγρας".
4. Την υπ'αρ. 652/14551/09-02-17 απόφαση Γεν. Γραμμ.
Αποκ. Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της
"Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας
Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Τανάγρας" (ΦΕΚ Β΄
667/03-03-2017).
5. Την καθιέρωση της λειτουργίας της υπηρεσίας
Ύδρευσης - Αποχέτευσης σε 24/ωρη βάση,καθώς και
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κρίνεται αναγκαία
στον Δήμο για τους κάτωθι λόγους:
• Επιβάλλεται ο έλεγχος και η αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης, εντός και εκτός ορίων οικισμού, πριν της 6ης πρωινής (κατά τις νυχτερινές ώρες),
λόγω παλαιότητας του δικτύου.
• Επιβάλλεται σε 24η βάση κατά τις Κυριακές ο έλεγχος
και λειτουργία των δημοτικών Αντλιοστασίων και ταχυδιυλιστηρίων, Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας.
• Επιβάλλεται ο έλεγχος και η αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης σε 24η βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω έκτακτων καιρικών
φαινομένων χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
6. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης για
το χρονικό διάστημα του έτους 2017.
7. Το γεγονός ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 και πιο συγκεκριμένα στον ΚΑ 02.20.6012 με τίτλο "Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές" με το
ποσό των 10.000,00€, αποφασίζει:
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Τεύχος Β’ 1077/29.03.2017

Καθιερώνει υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ήμερες για το έτος 2017 προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Ύδρευσης Αποχέτευσης συνολικά για 10 υπάλληλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και συγκεκριμένα: 3 άτομα του κλάδου ΔΕ30
Υδραυλικών, 4 άτομα του κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
και 3 άτομα του κλάδου ΔΕ28 Χειριστών.
Οι ώρες αυτές στην καθ' υπέρβαση εργασία δεν θα
υπερβαίνουν τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, όσον
αφορά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει θα ανέρχεται στο ποσό
των 10.000,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.6012
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σχηματάρι, 9 Μαρτίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 1519
(4)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής» (Τίτλος στα αγγλικά: Economic Growth and
Social Policy Laboratory), στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ.
5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, (Α΄ 148) «Θεσμικό
Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87) «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α΄ 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του
ν. 3149/2003, (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
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π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτανη, με
το οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το
Σχέδιο Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε
με απόφαση Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014)
και του οποίου το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με
τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν
έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Τις 1739/21.03.2016 και 2510/19.04.2016 επιστολές
του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα «Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» και «Θεσμοθέτηση και
Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» αντίστοιχα
προς τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (3η Συνεδρία/29.11.2016).
5. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (3η
Συνεδρία/02.11.2016).
6. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Ο.Π.Α. (3η Συνεδρία/17.01.2017).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (7η Συνεδρία/23.02.2017) για την
ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οικονομικής
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής» (Τίτλος στα αγγλικά: Economic Growth and Social Policy Laboratory),
στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής» (Τίτλος στα αγγλικά: Economic Growth and Social Policy
Laboratory), στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής» (Τίτλος στα αγγλικά: Economic Growth and Social
Policy Laboratory), το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και
διδακτικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο
της «Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής» και ειδικότερα σε θέματα (ενδεικτικά) που άπτονται της οικονομικής
μεγέθυνσης, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνικής
προστασίας, της αγοράς εργασίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής
ανταγωνισμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχο-

9266

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

λής Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων
και Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
2. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυτές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
4. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. από Καθηγητές και Λέκτορες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
2. από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς
και
3. από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, (Α΄ 159), όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/
2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195) και τις κείμενες
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύουν, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται:
α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στην Κοσμητεία της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για
την τήρησή του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
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εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει αντίστοιχα στον Κοσμήτορα και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη
του εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και
θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.
Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα
στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση 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 οργάνων και υλικών
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
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γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.
Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργαστήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη, στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της.
Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4386/
2016, (Α΄ 83) και οι οποίοι προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984, (Α΄ 53).
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. ή Τμήμα της από
ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
για τους σκοπούς του.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
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κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του εργαστηρίου.
Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο
τρόπο.
Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής» (Τίτλος στα
αγγλικά: Economic Growth and Social Policy Laboratory)
και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο
του. Ο τίτλος αυτός, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του εργαστηρίου, αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. και της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 9869
(5)
Κατάργηση του Α΄ Εργαστηρίου του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, δια-

9268

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/
22-4-2005) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22-4-2005),
στ) Την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και
μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών»,
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 240/15-12-2016).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 6/12-12-2016).
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
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5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επιτροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία, μετονομασία, κατάργηση εργαστηρίωνκλινικών-μουσείων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 9/
7-2-2017).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2939/23-2-2017) για την έγκριση κατάργησης του Α΄ Εργαστηρίου Φυσικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του Α΄ Εργαστηρίου Φυσικής (ΦΕΚ 14/
τ.Α΄/17-1-1929) του Τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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