
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Γαλατσίου» περί σύστασης πενήντα (50) προσω-
ρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης.

2 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

3 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Ποσοτικών Με-
θόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (Quantitative 
Methods and Decision Analytics Lab - QMeDAL)» 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
καθορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού.

4 Ανάθεση προσωρινά καθηκόντων Κοσμήτορα 
της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομι-
κών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, στον Καθηγητή Διονύσιο Χιόνη του Παύ-
λου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 77835/28070 (1)
  Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Γαλατσίου» περί σύστασης πενήντα (50) προσω-

ρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης 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 αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
(ΦΕΚ 274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6) Την απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8) Την αριθμ. 2517/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δέχεται την αγωγή 
των Σωτηρία Γιαγλιτικού, Αγγελικής Βαρελά, Παναγιώτας 
Κουβελιώτου, Μαρίας Μαρουλάκη, Ασπασίας Αναγνω-
στοπούλου, Ιωάννας Παπάζογλου, Καλλιόπης Αξαοπού-
λου, Μαρίας Ζωντήρα, Νεκταρίας Ποντική, Αφροδίτης 
Οικονομίδου, Σταματίνας Βαρλάμου, Βασιλείας Χατζηδη-
μητρίου, Χριστίνας Μπούζη, Τασούλας Τσίλικη, Φωτεινής 
Καραγιάννη, Βασιλικής Κωνσταντίνου, Μαρίας Κατσι-
κονούρη, Άννας Πανοπούλου, Ιωάννας Τραγουδάρα, 
Ευαγγελίας Ζιώρη, Αλεξάνδρας Νέου, Ευαγγελής Βασι-
λείου, Κυριακής Σαντοριναίου, Σπυριδούλας Σαμούρη, 
Αναστασίας Ολτιάνου, Άννας Κορρέ, Θεοδώρας Αθανα-
σίου, Χριστίνας Δούλου, Ελένης Σταυριανού, Γεωργίας 
Ανδριέλου, Ευαγγελίας Τσάμπα, Καλλιόπης Μπάσιου, 
Δήμητρας Χιώτη, Άννας Μαρίας Καραλή, Αθανασίας 
Γραμματοπούλο, Μελανιάς Χρηστίδου, Αλεξάνδρας Γε-
ωργαλή, Μαρίας Χατζοπούλου, Μαρίας Αλεξανδράκη, 
Ιωάννας Χωριανοπούλου, Γεωργίας Πούλου, Αφροδίτης 
Κωτή, Χρυσούλας Κάλλια, Ελισάβετ Δρύλλη, Στυλιανής 
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Κουφοπούλου, Ευστρατίας Παλούρη, Κωνστάντιας 
©ανασοπούλου, Αντωνίας Μπαλλή, Νικολάου Γαλάνη, 
Αλκιβιάδη Δημόπουλου και αναγνωρίζει ότι οι συμβά-
σεις που συνδέουν καθέναν από τους ως άνω ενάγοντες 
με το εναγόμενο νομικό πρόσωπο αποτελούν μία ενιαία 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

9) Το αριθμ. 504896/2017 πιστοποιητικό του Πρωτο-
δικείου Αθηνών περί κατάθεσης ενδίκων μέσων από το 
οποίο προκύπτει ότι από 01.01.2014 μέχρι και 16.05.2017 
έχει κατατεθεί η αριθμ. 509770/6680/2014 έφεση του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-
ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» κατά της 2517/2014 από-
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

10) Την αριθμ κατάθεσης 6680/2014 έφεση του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-
ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» κατά της αριθμ. 2517/2014 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11) Τα αριθμ. 145/2017 πρακτικά συνεδρίασης του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών από τα οποία προκύπτει 
ότι ο εκκαλών «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» παραιτείται του δικο-
γράφου της με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης 6680/2014 
έφεσης κατά της αριθμ. 2517/2014 απόφασης του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς όλους τους 
εφεσίβλητους.

12) Την αριθμ. 123/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» περί σύστα-
σης πενήντα (50) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

13) Το αριθμ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους 
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ του κώδικα πολιτικής δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 123/2017 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» περί 
σύστασης πενήντα (50) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμο-
γή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως εξής:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1

2 ΟΛΤΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

3 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

4 ΠΟΝΤΙΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

6 ΖΩΝΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

7 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

8 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

9 ΜΠΑΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

10 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

11 ΔΡΥΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

12 ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

13 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1

14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΜΠΟΤΗΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1

15 ΓΙΑΓΛΙΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

16 ΒΑΡΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

17 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

19 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

20 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
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A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

21 ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

22 ΖΙΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

23 ΝΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

25 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

26 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

28 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

29 ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

30 ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

31 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

32 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

33 ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

34 ΜΠΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

35 ΤΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

38 ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

39 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΑ ΠΑΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

40 ΣΑΜΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

41 ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

42 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

43 ΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

44 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

45 ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

46 ΤΣΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

47 ΜΠΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

48 ΧΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

49 ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

50 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
192.500 € στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γα-
λατσίου» οικονομικού έτους 2017 σε βάρος των ΚΑ. 10-6021.0001 και 10-6052.0001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 
770.000,00 € θα εγγραφεί και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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      Αριθμ. 241909 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  1. Τις διατάξεις:
i. του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 97 και 280,

ii. του άρθρου 8 του π.δ/τος 139/2010 (Α΄ 232) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

iii. του άρθρου 10 του ν.3584/2007 (Α΄ 143) περί Οργα-
νισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και των π. δ/των 22/1990 
(Α΄ 7) περί επέκτασης διατάξεων σχετικών με υπαλλή-
λους ΟΤΑ και 50/2001 (Α΄ 39) περί κωδικοποίησης του 
προσοντολογίου, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα 
νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού»,

iv. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),

v. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) και 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) που αφορούν 
ρυθμίσεις σχετικές με τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης,

vi. του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), σχετικά 
με την δυνατότητα τροποποίησης των οργανισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νο-
μικών τους προσώπων και την σύσταση νέων θέσεων σε 
κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την 
καθαριότητα και την εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 του 
Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία δίδονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

2. Την 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών με θέμα «Διορισμός του Νικόλαου Παπαθεοδώ-
ρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(ΥΟΔΔ 250).

3. Την 140634/22.06.2017 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Β΄ 2208) περί «Μεταβίβαση δικαιώ-
ματος υπογραφής με εντολή Συντονιστή......

4. Την 105975/21771/08.11.2011 (Β΄ 3131) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με 
την οποία εγκρίνεται η 165/2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστέ-
νων περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας και τις 73534/14184/18.10.2012 (Β΄ 3120) και 
61181/6400/23.05.2016 (Β΄ 1667) αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα περί έγκρισης της τροποποίησης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας 
Κρεστένων.

5. Την 105/31.07.2017 ορθή επανάληψη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας 
Κρεστένων, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων 
και την σύσταση νέων θέσεων τακτικού προσωπικού 
για ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4479/2017 (Α΄ 94), μαζί με τη σχετική 21/28.07.2017 
απόφαση - εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

6. Τη 48/27.09.2017 θετική γνωμοδότηση του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε. Ηλείας αναφο-
ρικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

7. Την 147/28.07.2017 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής και την 7607/03.08.2017 βεβαίωση των Διοικητι-
κών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδρίτσαι-
νας Κρεστένων αναφορικά με την πρόβλεψη πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστέ-
νων για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύπτει όταν 
καλυφθούν οι νεοσυσταθείσες θέσεις, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την 105/31.07.2017 ορθή επανάληψη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αν-
δρίτσαινας Κρεστένων, περί σύστασης έξι (06) θέσεων 
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρε-
στένων και της τροποποίησης του άρθρου 17 του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), όπως 
παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 17
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΥΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) 1

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(JCB) 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 3

Β. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, 
για την κάλυψη της μισθοδοσίας των νέων προτεινό-
μενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας, και θα 
καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων στον 
τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά το έτος που 
θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη, καθώς και στους προ-
ϋπολογισμούς των επόμενων ετών, σύμφωνα με την 
147/28.07.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και την 7607/03.08.2017 βεβαίωση των Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδρίτσαινας 
Κρεστένων, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 10 του ν. 3584/ 2007 (Α΄ 143) όπως ορίζει το 
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άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Συγκεκριμένα η 
δαπάνη μισθοδοσίας των προτεινόμενων θέσεων για 
τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, θα βαρύ-
νει ετησίως τους ακόλουθους κωδικούς: Κ.Α. 20.6011 
«Τακτικές αποδοχές» (υπάρχει εγγραγραμένη πίστωση 
ποσό ύψους 165.000 € στον προϋπολογισμό έτους 2017) 
και Κ.Α. 20.6051 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου» (υπάρχει εγγραγραμένη πί-
στωση ποσό ύψους 35.000€ στον προϋπολογισμό έτους 
2017), σύμφωνα με τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 105975/21771/08.11.2011 
(Β΄ 3131), 73534/14184/18.10.2012 (Β΄ 3120) και 61181/ 
6400/23.05.2016 (Β΄ 1667) αποφάσεις του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση και την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 10 Οκτωβρίου 2017 

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

    Αριθμ. 774 (3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Ποσοτικών Με-

θόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (Quantitative 

Methods and Decision Analytics Lab - QMeDAL)» 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και καθορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

3. Την αριθμ. 2/13.9.2017 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4. Την αριθμ. 4/29.9.2017 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τίτλο «Εργαστήριο Ποσοτι-

κών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (Quantitative 
Methods and Decision Analytics Lab -QMeDAL)» και κα-
θορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό του ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Εργαστήριο Ποσοτι-
κών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (Quantitative 
Methods and Decision Analytics Lab - QMeDAL). To 
Εργαστήριο QMeDal εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευ-
νητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα 
γενικά γνωστικά αντικείμενα των Ποσοτικών Μεθόδων 
και ειδικότερα των Εφαρμοσμένων και Οικονομικών Μα-
θηματικών, της θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής 
και της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Άρθρο 2
Αποστολή

Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Ανάλυσης 
Αποφάσεων (QMeDAL) έχει ως αποστολή:

1. Την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας (σε 
όλα τα επίπεδα) στις γνωστικές περιοχές των Εφαρμο-
σμένων και Οικονομικών Μαθηματικών της θεωρίας Πι-
θανοτήτων και της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής 
Έρευνας.

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής 
έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος ΟΔΕ σε θέματα που εντάσσονται στα επι-
στημονικά πεδία του εργαστηρίου.

3. Τις δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα με 
συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

4. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

5. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε 
μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

8. Τη διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και 
μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας 
του εργαστηρίου.
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9. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξε-
ων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συνα-
φών επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και τη σύναψη 
συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες 
και φορείς.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Εργαστηρίου Ποσοτικών 
Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (QMeDAL) αποτε-
λείται από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό 
που υπηρετεί στο Τμήμα ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευ-
νητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Τα μέλη του 
εργαστηρίου εντάσσονται σε αυτό είτε με αίτημα τους, 
είτε με πρόσκληση της Διοίκησης του εργαστηρίου. Το 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των 
οποίων η επιστημονική δραστηριότητα εντάσσεται στα 
διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα 
του εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται 
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για τεχνική υποστήριξη, καθώς και μέλη 
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις. Επίσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 
μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό στους τομείς 
των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, με βάση την 
κείμενη νομοθεσία, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή 
στο τμήμα ΟΔΕ. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
εργαστηρίου δεν αποκλείει παράλληλη δραστηριότητα 
σε εργαστήρια άλλων τμημάτων του οικείου ή άλλου 
ιδρύματος. Μέλη του εργαστηρίου είναι και οι υποψήφιοι 
διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό 
την επίβλεψη καθηγητών του εργαστηρίου, καθώς και 
εξωτερικοί συνεργάτες ή συνεργαζόμενοι ερευνητές. Δι-
αγραφή από το μητρώο μελών του εργαστηρίου γίνεται 
είτε με γραπτή αίτηση του μέλους είτε με τεκμηριωμένη 
εισήγηση του Διευθυντή σε περιπτώσεις μη τήρησης του 
Κανονισμού του Εργαστηρίου ή άλλης παράβασης της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθικής, είτε λόγω λήξης 
της ερευνητικής ή διδακτικής σχέσης με το εργαστήριο 
(π.χ. υποψήφιος διδάκτορας).

Άρθρο 4
Διοίκηση Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ορίζε-
ται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθυντής του 
εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από 
τη νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο 
συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου του 
εργαστηρίου, η επίβλεψη και έγκριση των εξεταζόμενων 
συνεργασιών και της ανάληψης χρηματοδοτούμενης 
έρευνας ή άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών από το 
εργαστήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση, η οικονομική 
διαχείριση, η κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, 
ο ορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και ο ετήσιος 

απολογισμός δραστηριοτήτων. Γενικά, ο Διευθυντής έχει 
την ευθύνη για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού, 
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, την κατάλλη-
λη χρήση του εξοπλισμού και των υλικών που ανήκουν 
σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού και των επι-
σκεπτών στους χώρους του, καθώς και την προστασία 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από φθορές ή βλάβες.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διεξα-
γωγή του έργου του. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται σχετική ενημερω-
τική πινακίδα.

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από 
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας ή συνάντησης που πραγμα-
τοποιείται στους χώρους του εργαστηρίου στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος, εκπαιδευτικής δραστηριότη-
τας ή άλλου έργου και είναι υπεύθυνος για τον προσδιορι-
σμό προτεραιοτήτων στη χρήση εξοπλισμού και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγά-
ζονται και να εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του 
Εργαστηρίου συνεργαζόμενοι ερευνητές και ερευνητικά 
προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 
εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους συνεργαζόμενους ερευνητές, κατόπιν σχετικής 
άδειας από τη Διοίκηση του εργαστηρίου.

Κινητές μονάδες και μέρη εξοπλισμού, τα οποία χρησι-
μοποιούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων και 
Ανάλυσης Αποφάσεων (QMeDAL) δύναται να ενισχύεται 
από την αξιοποίηση πόρων 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 και υπηρεσιών.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και προορί-
ζεται για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστη-
ρίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τις 
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γενικά παραδεκτές αρχές της ακαδημαϊκής ηθικής και 
δεοντολογίας.

6. Συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδη-
λώσεις.

7. Εκπαιδευτικά σεμινάρια / προγράμματα.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: 
αρχείο περιουσιακών στοιχείων (εξοπλισμός, βιβλία, 
περιοδικά κ.λπ.), οικονομικά στοιχεία, αρχείο ερευνητι-
κών προγραμμάτων, πρωτόκολλο, αντίγραφα ασφαλείας 
λογισμικού, ιστοσελίδας, εγγράφων κ.λπ. και μητρώο 
προσωπικού. Με απόφαση του Διευθυντή δύναται να 
τηρείται (ή να καταργείται) κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο ή 
αρχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται 
(ή δεν κρίνεται) απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/7849/640/145 (4)
Ανάθεση προσωρινά καθηκόντων Κοσμήτορα 

της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομι-

κών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-

ου Θράκης, στον Καθηγητή Διονύσιο Χιόνη του 

Παύλου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Το π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/03.06.2013 τ. Α΄) περί 

«Συγχώνευσης Τμημάτων, ίδρυσης - συγκρότησης -ανα-
συγκρότησης Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης».

3. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/10368/897/104/ 
24.10.2016 (ΦΕΚ 628/18.11.2016 τ. ΥΟΔΔ) πρυτανική 
πράξη διορισμού Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., με 
τετραετή θητεία και λήξη την 31η Αυγούστου 2020.

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ. 121/22.06.2017 
πράξη της Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών (ΦΕΚ 875/07.09.2017 
τ. Γ΄) ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Βασίλειος Χατζό-
πουλος του Γεωργίου, μετακλήθηκε από το Τμήμα Κοι-
νωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής 
Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε κενή θέση και 
με μεταφορά της πίστωσης, στην ίδια βαθμίδα και με το 
ίδιο γνωστικό αντικείμενο, στο Τμήμα Κοινωνικής Πο-
λιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 
παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του την 02 Οκτωβρίου 
2017 και ανέλαβε καθήκοντα κατά την αυτή ημερομηνία, 
σύμφωνα και με την αριθμ. 2634/02.10.2017 βεβαίωση 
του Παντείου Πανεπιστημίου.

5. Το σχετικό πίνακα της Διεύθυνσης Διοικητικού, από 
τον οποίο προκύπτει ο αρχαιότερος Καθηγητής πρώ-
της βαθμίδας, με βάση την ημερομηνία διορισμού στην 
οικεία βαθμίδα, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Ο., που είναι η Θεανώ 
Καλλινικάκη - Μαγκριώτη (ΦΕΚ διορισμού 183/28-7-2005 
τ. ΝΠΔΔ), η οποία απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια από 
01.10.2017 έως 30.06.2018. Δεύτερος, στην αρχαιότητα, 
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας της οικείας Σχολής είναι ο 
Διονύσιος Χιόνης (ΦΕΚ διορισμού 22/17-1-2007/τ. Γ΄).

6. Την αριθμ. ΔΠΟ/ΠΡ/7544/477/05.10.2017 προκήρυ-
ξη εκλογών - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμή-
τορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών, σύμφωνα με την οποία ως ημέρα διεξαγωγής 
έχει ορισθεί η Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017.

7. Την αριθμ. ΔΠΟ/ΣΥΓΚ/25072/969/08.02.2017 
(ΦΕΚ 327/08.02.2017 τ. Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Ο., αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύ-
τανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλή-
ρωση Πρύτανη».

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του Δ.Π.Ο. από την από-
φαση αυτή, διαπιστώνουμε ότι από 02.10.2017 ασκεί 
προσωρινά καθήκοντα Κοσμήτορα της Σχολής Κοι-
νωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Καθηγητή 
Διονύσιο Χιόνη του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 297969.

Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως ότου αναλάβει καθή-
κοντα ο νέος Κοσμήτορας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 6 Οκτωμβρίου 2017

Ο Πρυτανεύων 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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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