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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2616

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου. ............................................
Έγκριση των υπ’ αρ. 244/2014 και 158/2015 αποφάσε−
ων του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού περί
μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσης Κοινω−
φελούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. στο Δήμο Κο−
ρυδαλλού και σύστασης προσωποπαγών θέσεων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου Κορυδαλλού. ..............
Καθιέρωση εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία των
υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Δήμου Μαρώνει−
ας−Σαπών του Νομού Ροδόπης για το έτος 2016.
Χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης στον Αναπληρωτή
Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Άνθιμο Ξενίδη του Νεοκλή....
Ίδρυση Εργαστηρίου «Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφά−
λειας Συστημάτων» στο Τμήμα Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου. ..............................................................
Ίδρυση Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων
και Βάσεων Δεδομένων» στο Τμήμα Πληροφορι−
κής του Ιονίου Πανεπιστημίου. ...........................................
Προς δημοσίευση «Υπερωρίες Υπαλλήλων Ο.Λ.Α. Α.Ε.
για έτος 2016». ..................................................................................
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2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2. ΓΑ/148581/Δ5/14−10−2013
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου στη
Γιαννακοπούλου − Ανδριανόπουλου Μαρία.
3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/77996/30−10−2015 απόφαση
Διατύπωσης Γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) διορισμού του Νικολάου
Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/148581/Δ5/
14−10−2013 (ΦΕΚ 622/Β΄/12−03−2014) απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων χορήγησης άδειας Ιδι−
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπια−
γωγείου στη Γιαννακοπούλου − Ανδριανόπουλου Μαρία,
το οποίο λειτουργεί επί της οδού Αθανασίας 19 στο
Παγκράτι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 171368/Δ1/27−10−2015 από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/6−
11−2015 (τεύχος Β΄). ........................................................................ 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 186728/Δ1
(1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 (περ. 13) και της υπο−
παρ. Θ4 (περ. 1α και β) της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του Ν. 4093/2012 (222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013−2016».

F
Αριθμ. 69234/38223
(2)
Έγκριση των υπ’ αρ. 244/2014 και 158/2015 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού περί μετα−
φοράς του προσωπικού της λυθείσης Κοινωφελούς
Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. στο Δήμο Κορυδαλλού και
σύστασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του
Δήμου Κορυδαλλού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ.135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».
γ) Του άρθρου 109 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως συμπλη−
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ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του
Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α΄/31−03−2011) «Σύσταση Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουρ−
γείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». σχε−
τικά με τη μεταφορά προσωπικού ΙΔΑΧ από λυθείσα
ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ στο Δήμο.
δ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
ε) Του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/
Α΄/2004) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργί−
ας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/2013), σχετικά με τη διεύρυνση προστασίας ΑΜΕΑ,
για τους απασχολούμενους βάσει των διατάξεων του
Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α΄/220).
στ) Του άρθρου 56 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006
“Συγχώνευση − Μετατροπή − Λύση Επιχειρήσεων”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 3801/2009
“Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δήμων και δημοτικών
επιχειρήσεων”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών”, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) “Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης −Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις”.
5. Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 267/1997 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού με την οποία συ−
στάθηκε η «Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση Δή−
μου Κορυδαλλού ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε».
7. Την υπ’ αριθμ. 13219/13−08−1997 απόφαση Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 775/Β΄/29−08−1997).
8. Τις υπ’ αριθμ. 837/1997, 51/1998, και 52/1998 αποφά−
σεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικές με τη συγκρότη−
ση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. καθώς και το υπ’ αριθμ. 374/1998
καταστατικό σύστασής της.
9. Το ΦΕΚ 5505/09.07.1998 ανακοίνωσης καταχώρησης
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
10. Το υπ’ αριθμ. 124/16−10−2008 πρακτικό της συνεδρι−
άσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της αναφερόμενης
εταιρείας για έγκριση προσλήψεων προσωπικού μέσω
Α.Σ.Ε.Π. και την από 09/07/2007 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
περί μονιμοποίησης συμβασιούχων φορέων του Δημο−
σίου σύμφωνα με το αριθμ. 11 του Π.δ. 164/2004, μεταξύ
των οποίων και η εργαζόμενη Παναγιώτα Διολή.
11. Την υπ’ αριθμ. 262/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού σχετική με την
έγκριση λύσης της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επι−
χείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
12. Την αριθμ. 244/2014 απόφαση Δ.Σ. για τη μετα−
φορά της εργαζόμενης Παναγιώτας Διολή, από την
“ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Α.Ε.” στο Δήμο Κορυδαλλού.
13. Τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 55068/30449/25−08−2015 και
59553/33099/02−09−2015 έγγραφά μας καθώς και τα

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 20656/17−07−2015, 25499/04−08−2015 και
29902/15−09−2015 έγγραφά του Δήμου Κορυδαλλού, σχετικά
με την συμπλήρωση των στοιχείων του εν λόγω φακέλου.
14. Την υπ’ αρ. 158/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κορυδαλλού περί σύστασης προσωρινής
προσωποπαγούς θέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας,
στο ΟΕΥ του Δήμου Κορυδαλλού.
15. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ελέγξει τους ατο−
μικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μεταφερόμενου
προσωπικού και έχει διαπιστώσει την συνδρομή όλων
των απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη
νομιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των ερ−
γαζομένων στο Δήμο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 244/2014 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, με θέμα τη μεταφορά
εργαζόμενης που υπηρετούσε στη λυθείσα Δημοτική
Κατασκευαστική Επιχείρηση Κορυδαλλού “ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Α.Ε.” στο Δήμο Κορυδαλλού και την υπ’ αριθμ. 158/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ιδίου Δήμου,
σχετικά με τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς
θέσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης
εκπαιδευτικής βαθμίδας, ειδικότητας και ιδιότητας ως
εξής:
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΕΣΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ−
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΥΡΩΡΩΝ−
ΔΙΟΛΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΓΕΝ. ΚΑΘ/
ΧΡΟΝΟΥ
ΝΤΩΝ

ΑΜΕΑ

Η παραπάνω θέση ΙΔΑΧ θα συμπεριληφθεί στον ορ−
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν
λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε
τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψους 2.587,500 €
περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των Κ.Α.
10.6021.0001 και 10.6052.0001. Ανάλογη δαπάνη ύψους
10.350,00€ περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους
ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών
ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 15774
(3)
Καθιέρωση εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία των
υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Δήμου Μαρώνειας−
Σαπών του Νομού Ροδόπης για το έτος 2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
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2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 “Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεων της
από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχο−
μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας” “Περί καθιερώ−
σεως πενθήμερου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων
και τροποποιήσεως αυτής” (ΦΕΚ 126/Α΄).
5. Το άρθρο 36 του Νομού 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28−06−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπάλληλων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 “Ρυθ−
μίσεις για την Τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας
2009/50/ΕΚ”.
7. Την αρ. πρωτ. Οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 με θέμα:
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015».
8. Το αριθμ. πρωτ. 15446/20−10−2015 έγγραφο του Δή−
μου Μαρώνειας−Σαπών του Νομού Ροδόπης περί καθορι−
σμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των Υπηρεσιών
του Δήμου Μαρώνειας−Σαπών του Νομού Ροδόπης για
το έτος 2016.
9. Την αριθ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Νομού 4257/2014
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων του Δήμου Μαρώνειας−Σαπών του Νομού
Ροδόπης Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλο−
ντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας
− Σαπών.
Λόγω λειτουργίας της Υπηρεσίας, με τη συγκρότηση
συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
για απογευματινή εργασία και για νυχτερινή εργασία και
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για:
α) συνεχείς βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών
του Δήμου, οι οποίες συμβαίνουν οποιαδήποτε ώρα και
ημέρα της εβδομάδας και χρήζουν άμεσης αντιμετωπί−
σεις ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση
των κάτοικων,
β) την αύξηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της
ύδρευσης στην περιοχή λόγω θερινών κατοικιών,
γ) την μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.
Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας − Σαπών
.προκαλείται δαπάνη για το έτος 2016 ποσού 32.500 €
εις βάρος του ΚΑ 10−6012, ΚΑ 10−6022, ΚΑ 20−6012, ΚΑ
20−6022, ΚΑ 25−6012 τα οποία έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους.
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός υπαλλήλων ορίζεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
− ΣΑΠΩΝ

ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

5

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ)

1

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΙΔΑΧ)

2

ΔΕ 30 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

ΣΥΝΟΛΟ

10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 9 Νοεμβρίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 18116
(4)
Χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης στον Αναπληρω−
τή Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Άνθιμο Ξενίδη του Νεοκλή.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 και των
παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011.
2. Την απόφαση της Γ.Σ. (συνεδρίαση 28.09.2015) της
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων − Μεταλλουργών του
ΕΜΠ.
3. Τις με αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΜΠ 15346/10.08.15 και αρ.
πρωτ. ΣΜΜΜ 2659/24.09.15 αιτήσεις του Αναπληρωτή
Καθηγητή Α. Ξενίδη.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της από 7−8−2015 συνεδρί−
αση του Δ.Σ. της ΛΑΡΚΟ κατά την οποία ο Α. Ξενίδης
ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Το αρ. πρωτ. 2658/5−10−15 (Αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΜΠ
18116/6−10−15) έγγραφο της ΣΜΜΜ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης
στον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων − Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Άνθιμο Ξενίδη του Νεοκλή για τρία (3) έτη
από 07.08.2015, λόγω ανάληψης στις 07.08.2015 καθηκό−
ντων Διευθύνοντος Συμβούλου της ΛΑΡΚΟ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 2920
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφά−
λειας Συστημάτων» στο Τμήμα Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
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τικών Ιδρυμάτων» (Α΄/87) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του N. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄/173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄/141).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄/159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργιά, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξε−
ων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄/154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄/38).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄/48).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄/31).
9. Τo Π.δ. 79, ΦΕΚ 119/Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014/τ.Α΄«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
11. Την από 11/9/2015 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
12. Την από 7/10/2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφο−
ρίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
13. Την από 10/11/2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πα−
νεπιστημίου το εργαστήριο «Δικτύων, Πολυμέσων και
Ασφάλειας Συστημάτων» (Networks, Multimedia and
Systems Security Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο
“NMS”, το οποίο εξυπηρετεί βασικές εκπαιδευτικές και

ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Οι επιστημονικές
περιοχές που το εργαστήριο κυρίως καλύπτει αφορούν
στα Δίκτυα (δίκτυα επικοινωνιών, δίκτυα υπολογιστών,
υπολογιστικό νέφος, δίκτυα αισθητήρων, περιβαλλοντι−
κές εφαρμογές δικτύων κ.ά.), στα Πολυμέσα (εικονικοί
κόσμοι, εφαρμογές για πολιτισμό, ανάδειξη πολιτιστι−
κού πλούτου, τουριστική προβολή κ.ά.) και στην Ασφά−
λεια Συστημάτων (ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων,
ασφάλεια σε κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα,
διοίκηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, προ−
στασία ιδιωτικότητας κ.ά.).
Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Πληροφορικής καθώς και των άλλων τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου θα αποτελείται από
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πληροφορικής
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μετα−διδακτορικούς
ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς
το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και
από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ)
του Ν. 2083/1992 (Α΄/159) και 13 παρ. 3 (β) του Ν. 2817/2000
(Α΄/78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
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στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του
εγγράφου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμή−
ματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται
με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής μεριμνά για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ−
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή – μέλος
του εργαστηρίου – ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπλη−
ρωτής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από τον
Νόμο διατάξεις.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).
4. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Πλη−
ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄/159) ή του
άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−λειτουργία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
Μητρώο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογι−
σμικού, μητρώο δανεισμού εξοπλισμού, φάκελος οικονο−
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών, αρχείο ερευνητικών
προγραμμά−των, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω−
τόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και
κάθε άλλο μητρώο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό από το Πανεπιστήμιο για την
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και την υλοποίηση των ερευ−
νητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτε−
ρικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
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 λει−
τουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμο−
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί−
ου 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 χρησι−
μοποίησή 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 εργα−
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του
τμήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 19 Νοεμβρίου 2015
Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ
F
Αριθμ. 2921
(6)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων και
Βάσεων Δεδομένων» στο Τμήμα Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» (Α΄/87) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄/173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄/141).
• Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄/159),
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• Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων»,
• Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
• Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξε−
ων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄/154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄/38).
• Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247).
• Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄/48).
• Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄/31).
• To Π.δ. 79, ΦΕΚ 119/Α΄/28−05−2013 «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
• Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 ΦΕΚ
258/Α΄/8−12−14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και−
νοτομία και άλλες διατάξεις».
• Την από 11/9/2015 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληρο−
φορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Την από 7/10/2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας
και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Την από 10/11/2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανε−
πιστημίου το εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημά−
των και Βάσεων Δεδομένων» (Information Systems and
Databases) υπό τον διακριτικό τίτλο “ISD”, το οποίο
εξυπηρετεί βασικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά−
γκες του Τμήματος. Οι επιστημονικές περιοχές που το
εργαστήριο κυρίως καλύπτει αφορούν στις ακόλουθες
επιστημονικές περιοχές: ανάλυση και σχεδιασμό πληρο−
φοριακών συστημάτων, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρ−
μογών πληροφορικής, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρο−
νικό επιχειρείν, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συστήματα
βάσεων δεδομένων, συστήματα datawarehousing και
datamining, συστήματα datastreammanagement, συστή−
ματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, διαχείριση
δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό, συστήματα υπολογι−

στικού νέφους, δίκτυο−κεντρικά πληροφοριακά συστή−
ματα και συναφή επιστημονικά αντικείμενα.
Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Πληροφορικής καθώς και των άλλων τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
• Την εκπόνηση επιστημονικών μελετών συναφών με
το αντικείμενο του εργαστηρίου.
• Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου θα αποτελείται από
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πληροφορικής
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μετα−διδακτορικούς
ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς
το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και
από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ)
του Ν. 2083/1992 (Α΄/159) και 13 παρ. 3 (β) του Ν. 2817/2000
(Α΄/78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
• Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
• Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
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κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του
εγγράφου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμή−
ματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται
με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής μεριμνά για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
• Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ−
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή – μέλος
του εργαστηρίου – ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπλη−
ρωτής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από τον
Νόμο διατάξεις.

• Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Πλη−
ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄/159) ή του
άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−λειτουργία

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

• Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό από το Πανεπιστήμιο για την
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και την υλοποίηση των ερευ−
νητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτε−
ρικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου.
• Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
• Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμο−
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
• Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί−
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυ−
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
• Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του τμήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
Μητρώο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογι−
σμικού, μητρώο δανεισμού εξοπλισμού, φάκελος οικονο−
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω−
τόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και
κάθε άλλο μητρώο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
• Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 19 Νοεμβρίου 2015
Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ
F
Αριθμ. 1860
Προς δημοσίευση «Υπερωρίες Υπαλλήλων
Ο.Λ.Α. Α.Ε. για έτος 2016».

(7)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
(α) Της υποπαραγράφου Γ1. της παρ. Γ, παρ. 12, του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄/222/12−11−2012)
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016».
(β) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄/226/24−10−2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015».
(γ) Της αριθ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στην παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011
(Α΄/226/24−10−2011).
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(δ) Της αριθ. οικ. 2/85127/0022/22−11−2012 εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−8Ξ6) «Κοινοποίη−
ση μισθολογικών διατάξεων».
(ε) Του άρθρου 2 του Καταστατικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε.
που έχει εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του
Ν. 2932/2001 (Α΄/145/27−06−2001) όπως κωδικοποιήθηκε
και προσαρμόστηκε με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005.
(στ) Την αριθ. 2/70738/0022/28−09−2012 απόφαση της
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με
την οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή
απασχόληση αρχίζει από τη δημοσίευσή τους.
(ζ) Του άρθρου 176 του Νόμου 4261/14 (Α΄/107) περί
έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης κα−
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας από το Διοικητικό
Συμβούλιο των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 (Α΄/314).
2. Την αριθ. 77/10/15 απόφαση του Δ.Σ. της συνεδρία−
σης 13−07−2015 της ΟΛΑ Α.Ε. περί κατάρτισης Προϋπο−
λογισμού για το οικονομικό έτος 2016.
3. Την αριθ. 76/8/07 απόφαση, Πρακτικό Νο 8 του Δ.Σ.
της Ο.Λ.Α. Α.Ε. περί έγκρισης του Γενικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Προσωπικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και κυρίως
τα άρθρα 50 − 54 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργί−
ας του Προσωπικού του Οργανισμού και την υπ’ αριθ.
122/16/15/04−11−2015 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε.
περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
Οργανισμού για το έτος 2016.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα βαρύνει τον προϋπο−
λογισμό της Ο.Λ.A. Α.Ε., αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχό−
λησης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση από την
οικεία οικονομική υπηρεσία ανάληψης δέσμευσης της σχε−
τικής πίστωσης στα λογιστικά βιβλία του Οργανισμού (παρ.
ΧΙΙ επί του άρθρου 11 υπ. 2 της αριθ. 2/9118/0026/29−12−2012
εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ, ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ−Ε6), για έξι (06) υπηρετού−
ντες υπαλλήλους της Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2016 προς κάλυψη
των υπηρεσιακών αναγκών του ως εξής:
Διευθύνσεις Σύνολο Υπαλλήλων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων 1
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων 1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1

2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυχτερινής εργασίας
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών καθώς και ο
αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχολούνται υπε−
ρωριακά κάθε φορά θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές
υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε
μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης
και θα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Οι ώρες απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά
υπάλληλο τις είκοσι (20) μηνιαίως. Οι ώρες νυκτερινής,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν πρέπει να υπερ−
βαίνουν ανά υπάλληλο τις δεκαέξι (16) μηνιαίως.
3. Η έγκριση υπερωριακής εργασίας καθίσταται απα−
ραίτητη διότι υπάρχει η ανάγκη αντιμετώπισης έκτα−
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της
φύσης του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών του λιμένα
καθώς επίσης είναι περισσότερο αναγκαία η υπερωρι−
ακή απασχόληση του χειριστή γερανού αφού το λιμάνι
απασχολεί σε αριθμό μόνο ένα χειριστή.
4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε.. Εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 17.100,00 ΕΥΡΩ περίπου
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
ΚΑΕ 60 του υπό έγκριση προϋπολογισμού της Ο.Λ.Α.
Α.Ε. έτους 2016.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01−01−2016 έως
και την 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 19 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος − Διευθύνων Σύμβουλος
XΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 171368/Δ1/27−10−2015 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2388/6−11−2015 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 27400,
στη Β΄ στήλη, στον 21 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «Θήχης 3» στο ορθό «Θήχης 32».
(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων)
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