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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 157274/K1    (1)
 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι−

κής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. VANG». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−09−2010) 

«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι−
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/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», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, 
Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013)

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12−12−2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.»

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/10.12.2013) 
άρθρο 6. παράγραφος 3 «θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης».

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18−11−2012) από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ−
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
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και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3−4−2013) από−
φαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα−
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου 
του Ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10−01−2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά−
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και θρησκευμάτων», παρ. 1 «θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−08−20124) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων».

11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) περί Ανασύ−
στασης Υπουργείων.

12. Τη με αρ. 45834/Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/31−3−2015) 
Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά−
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίη−
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι−
κά όργανα» άρθρο 50 «Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων» 
παρ. 2, περί διορισμού και παύσης γενικών γραμματέων.

14. Τη με αρ. 122212/Κ1/30−07−2015 αίτηση του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΚΟΜΜΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αρ. πρωτ. ΔΑ/67664/24−09−2015 απόφαση του, της με 
αρ. 185/24−09−2015 συνεδρίασης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. VANG», 
στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΟΜΜΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ−
ΔΩΝ», με δομή στο ΑΙΓΑΛΕΩ επί της οδού Θηβών 385, 
Τ.Κ. 12 244, συνολικής δυναμικότητας 40 ατόμων.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και τα έγγραφα θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι−
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην πα−
ρούσα άδεια, της οποίας αποτελούν οργανικό τμήμα.

Η παρούσα υπέχει αυτομάτως θέση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23, παρ. 8 
του Ν. 4186/2013 (Α΄193), της διεύθυνσης του αδειοδο−
τημένου Ι.Ι.Ε.Κ. υποχρεωμένης να αναγγείλει στη Γενική 
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, την 
έναρξη λειτουργίας της.

Διά της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο 
Ι.Ι.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μά−

θησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς σύμφωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του 
Δικτύου» παρ. 3 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−09−2010) 
«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
και με διαδικασίες που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1936/2012 
(ΦΕΚ 906/Β΄/23−03−2012) απόφαση «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο 
Φορέων Διά Βίου Μάθησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
 Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ   
F

   Αριθμ. K1/156277 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι−

κής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−09−2010) 

«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν αντικα−
ταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/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», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, 
Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12−12−2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ−
σώπων και ΝΠ.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

5. Την αριθμ. 149817/ΙΑ/15−10−2013 (ΦΕΚ 2599/Β΄/15−10−2013), 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
την «Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ».

6. Την αριθμ. 5954/22−06−2014, (ΦΕΚ 1807/Β΄/02−07−2014) 
απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική 
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», αρ. 7, παρ. 
4., και αρ. 17, παρ. 4.

7. Την αριθμ. 3484/09−07−2015 απόφαση ανάκλησης της 
υπ’ αριθμ. 9820/24−08−2000 πράξης αναθεώρησης της 
υπ’ αριθμ. 1229/1990 οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης 
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Πολεοδομικού −Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Ελέγχου 
Δόμησης − Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης του 
Δήμου Πατρέων.

8. Τη διατύπωση αρνητικής γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι−
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώ−
θηκε στη με αρ. πρωτ. ΔΑ/59374/04−08−2015 απόφαση 
της υπ’ αριθμ. 181/04−08−2015 συνεδρίασης του.

9. Το υπ’ αριθμ. 26/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Πατρών.

10. Την αριθμ. 56/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφε−
τείου Πατρών με την οποία απερρίφθη η αίτηση ανα−
στολής της Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

11. Την αριθμ. 230 3627/2015/02−10−2015 γνωμοδότη−
ση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων.

12. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−08−20124) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων».

13. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) περί Ανασύ−
στασης Υπουργείων.

14. Τη με αρ. 45834/Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/31−3−2015) 
Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά−
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και θρησκευμάτων».

15. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/19−6−2015) «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρη−
σκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

16. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα»

17. Την ανάγκη λήψεως εκ μέρους της διοίκησης όλων 
των ενδεικνυομένων νόμιμων μέτρων προς διαφύλαξη 
της φερεγγυότητας και εύρυθμης λειτουργίας των Ινστι−
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και της ασφάλειας 
των εκπαιδευομένων σε αυτά.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 149817/ΙΑ/15−10−2013 (ΦΕΚ 
2599/Β/15−10−2013), άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» της εταιρείας ΑΚΜΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με έδρα την Πάτρα, ύστερα από:

α) Την αρνητική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
λόγω μη τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων 
της περίπτωσης 8, υποπαραγράφου θ3 του Ν.4093/2012, 
που προέκυψαν από την υπ’ αριθμ. 3484/09−07−2015 από−
φαση, «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9820/24−08−2000 πρά−
ξης αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 1229/1990 οικοδομικής 
άδειας» της Διεύθυνσης Πολεοδομικού −Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού και Ελέγχου Δόμησης − Τμήμα Αδειών και 
Ελέγχου Δόμησης του Δήμου Πατρέων. Η υπ’ αριθμ. 
9820/24−08−2000 πράξη αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 
1229/1990 οικοδομικής άδειας, αφορούσε την αλλαγή 
χρήσης του κτιρίου που στεγάζεται το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. σε 
εκπαιδευτήριο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 56/2015 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την 
οποία απερρίφθη η αίτηση αναστολής της αιτήσεως 

κατά της ανωτέρω απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδο−
μικού Σχεδιασμού και Ελέγχου Δόμησης−Τμήμα Αδειών 
και Ελέγχου Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

β) Το υπ’ αριθμ. 26/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Πατρών που παραπέμπει ενώπιον του 
ακροατηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Πατρών την Αδαμαντία Χριστοπούλου, νόμιμη εκπρό−
σωπο και διαχειρίστρια της εταιρείας ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ, με συνέπεια ως νόμιμος εκπρόσωπος να μην 
ικανοποιεί την προϋπόθεση του στοιχείου ζ' της περί−
πτωσης 5, της υποπαραγράφου θ.3, της παραγράφου θ, 
του Ν. 4093/2012, που ορίζει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος 
δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Α΄26), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

γ) Την μη νόμιμη αντικατάσταση του νόμιμου εκπρο−
σώπου της εταιρείας.

Τα αρχεία του Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, του 
οποίου αίρεται με την παρούσα η άδεια, θα παραδοθεί 
μεριμνεί της διοίκησης του, εντός τριάντα (30) ημερο−
λογιακών ημερών, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πάτρας.

Οι σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ. του οποίου αίρεται η άδεια 
δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη 
καταβάλει, δικαιούμενοι είτε εγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό 
Ι.Ε.Κ. της περιοχής προτίμησης τους όπου λειτουργεί 
τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν εγγραφής σε 
δημόσιο Ι.Ε.Κ. εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα 
με την ειδικότητα τους.

Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότη−
τας τους είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα κατόπιν 
απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Η ανάκληση της άδειας ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί με κάθε νόμιμο μέσο 
στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. του οποίου ανακαλείται η άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
 Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
F   

   Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 23812 (3)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στις Υπαλλή−

λους του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ Δή−
μητρα και ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ Αθηνά. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/2007.
2. Το με αρ. 73/23.9.2015 (ΦΕΚ 116/2015) Προεδρικό δι−

άταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το αρ. πρωτ.4714/19.3.15 έγγραφο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Πα−
πανικολάου».

4. Την με αρ. 131/2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Παπανικολάου».

5. Το με αρ. 11/5.3.2015 απόσπασμα πρακτικού τακτι−
κής συνεδρίασης του Υ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», 
αποφασίζουμε:
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Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στις υπαλ−
λήλους:

1. Στην ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ, Διευθύντρια Νοση−
λευτικής Υπηρεσίας,

2. στην ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ, Διευθύντρια Τεχνικής 
Υπηρεσίας,

για τον εξαιρετικό ζήλο και την προσωπική προσπά−
θεια με υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν, εργαζό−
μενες άοκνα και εντατικά, πέραν του ωραρίου εργασίας, 
προσερχόμενες στην Υπηρεσία τους και τα Σαββατοκύ−
ριακα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά θέματα, 
όπως επί παραδείγματι τα προβλήματα που ανέκυψαν 
στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, κατά τα έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα, χωρίς να απαιτήσουν ούτε τις προ−
βλεπόμενες από το νόμο υπερωριακές αποζημιώσεις.

Με τη συμμετοχή τους μπόρεσε το Νοσοκομείο να 
αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στο έργο του παρά τις ιδι−
αίτερα αυξημένες και έκτακτες ανάγκες λειτουργίας του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

F
   Αριθμ. 101086/3484 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό δι−

άστημα Οκτωβρίου − Δεκεμβρίου 2015 για το προ−
σωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου − 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο: «HERA − Sustainable 
tourism management of Adriatic HERitage στο πλαί−
σιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΙΡΑ 
ADRIATIC Cross Border Cooperation 2007−2013.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 140/Α/27−10−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ηπείρου».

3. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνι−
κής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπι−
ση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ40/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7, του Ν.2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό−
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, κεφάλαιο 2ο, του 
Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.»

6. Την αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022/14−11−2011 (ΑΔΑ: 
4577Η−5ΕΤ) Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών περί παροχής 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτε−
ρου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

7. Την με αριθμ. 2/55702/0022/28−7−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ2Η−
4ΙΗ) εγκύκλιο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για 
την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

8. Το με αριθμ. 2/62732/0022/2−9−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧΧΗ−
1Ψ4) έγγραφο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για τον περιορισμό της απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας».

9. Τον σε εξέλιξη φάκελο του συγχρηματοδοτούμε−
νου έργου: «HERA − Sustainable tourism management of 
Adriatic» του προγράμματος ΙΡΑ ADRIATIC Cross Border 
Cooperation 2007−2013 με Κωδικό Ένταξης Έργου: 1o 
στρ./0008/0/IPA ADRIATIC STRATEGIC».

10. To γεγονός ότι με την αριθμ. πρωτ.: 97053/3371−
25/09/2015 (ΑΔΑ ΒΖ9Υ7Λ9−Ζ5Ξ) και 96368/3318−23/09/2015 
(ΑΔΑ: 7ΙΠΜ7Λ9−ΙΤ0) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας, με τις οποίες ο Διοικητής Έργου (Project 
manager) και η συσταθείσα επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής του ανωτέρω έργου, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (πα−
ρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης του έργου, 
συμμετοχή σε συναντήσεις Εργασίας και ενημέρωσης 
των εταίρων καθώς επίσης και για τον ορθότερο συ−
ντονισμό των δράσεων του έργου) εργάζονται πέραν 
του κανονικού ωραρίου.

11. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης δεν ξεπερνά το ποσό που είναι διαθέσιμο από το 
προϋπολογισμό του ανωτέρω έργο (όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε με το με αριθ.πρωτ. 97483/3380/28−09−2015 
έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, στην κα−
τηγορία «Αμοιβές Προσωπικού (Stuff cost)» με το προϋ−
πολογισθέν ποσό των 5.900,00 € όπως ο εγγεγραμμένο 
στον ΚΑΕ 5399 του Φορέα 071 του τακτικού προϋπολο−
γισμού του οικονομικού έτους 2015 της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή, για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου—
Δεκεμβρίου 2015, κατά τις απογευματινές ώρες, προ−
κειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του σε 
εξέλιξη έργου «HERA − Sustainable tourism management 
of Adriatic HERitage» που εντάσσονται στο πρόγραμ−
μα «ΙΡΑ ADRIATIC Cross Border Cooperation 2007−2013» 
όπως φαίνεται παρακάτω:

Υπηρεσία Αριθμός 
Υπαλλήλων

Απογευματινή 
Εργασία (ώρες)

Π.Ε. Θεσπρωτίας 4 240
ΣΥΝΟΛΟ 4 240

Σε κάθε περίπτωση οι ώρες απογευματινής απασχό−
λησης ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνουν τις είκοσι (20) 
μηνιαίως.

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεότερες αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 7 Οκτωβρίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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   (5)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/8677/Π07/5/00029/Ε/Ν. 

3299/04/17−04−2008 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας 
«ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Σια O.E.» στις διατά−
ξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει τροποποίηση φυ−
σικού και οικονομικού αντικειμένου. 

 Με την με αριθμ. IE/100808/4849 /Π07/5/00029/08−09−2015 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιείται η 
με αρ. πρωτ. ΙΕ/8677/Π07/5/00029/Ε/Ν.3299/04/ 17−04−2008 
(ΦΕΚ Β΄ 901/16−05−2008) απόφαση υπαγωγής στις διατά−
ξεις του Ν.3299/04, της επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΛΙ−
ΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Σια O.E.» που πραγματοποιείται 
στο Δ.Δ. Νέας Σαμψούντας, Δ. Ζαλόγγου Ν. Πρεβέζης, 
και αναφέρεται στην Επέκταση−Εκσυγχρονισμό μονά−
δος παραγωγής προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης 
για διάφορες χρήσεις και εγκρίνεται η αναμόρφωση του 
κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος 1.414.556,00€, 
αντί του προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής ποσού 
1.426.545,00€, με επιχορήγηση στη συμβατική επένδυση 
1.414.556,00€, ποσού εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων, 
εκατόν τριάντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
693.132,44 € ήτοι ποσοστό 49% αντί του ποσού ποσού 
699.007,05 €, ίδια συμμετοχή 25,00% ήτοι ποσό €353.639,00 
και τραπεζικό δάνειο 26% ήτοι ποσόν €367.784,56.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 
του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν.3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για 
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και 
την Περιφερειακή Συνοχή».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
F

   Αριθμ. 05/13122 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτε−

ρινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
προσωπικού του Τμήματος Κτηνιατρικής, που εμπλέ−
κεται για το 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ−
κιδικής. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την υπ’ αριθμ. 461114 (9980)/18−11−2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση συ−
γκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρ−
χες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» 
(ΦΕΚ 3129/Β΄/21−11−2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 
154/Α΄/30−7−1999).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999).

6. Την αρ. πρωτ. 123877 (ΦΕΚ 775/Β΄/9−6−2005) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/2011).

8. Την αριθμ. 38819/29−05−2015 (ΦΕΚ 1084/Β΄/09−06−2015) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Κα−
θιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

9. Την αρ. Α/Α 2170 απόφαση Ανάληψης Υποχρέω−
σης με αριθμ. πρωτ. 247981/2062/02−06−2015 (ΑΔΑ: 
7ΠΘ07ΛΛ−4 Α1) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση 
πίστωσης συνολικού ύψους 8.400 € από τον προϋπο−
λογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.07.721.0512.01), οικονομικού έτους 2015.

10. Το γεγονός ότι η ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες των κτηνιάτρων της Π.Ε. Χαλκιδικής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού του Τμήματος Κτη−
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2015, ως εξής:

1. Για κάθε έναν από τους κτηνιάτρους (12 άτομα) 45 
ώρες. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά 
τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
είναι κατ’ ανώτερο όριο, δεκαπέντε (15) ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

Στους ανωτέρω παρέχεται υπερωριακή αμοιβή εντός 
του χρονικού διαστήματος από Οκτώβριο 2015 και έως 
31 Δεκεμβρίου 2015.

Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από 
τις σχετικές πιστώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας και το ύψος δαπάνης αυτής ανέρχεται στο 
ποσό των 8.400€ (Φορέας 721 και ΚΑΕ 0512, ΦΕΚ 1084/
τ.Β/09−06−2015). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πολύγυρος, 1 Οκτωβρίου 2015

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Κ. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥ
F   

 Αριθμ. 3007 (7)
Ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών −Χρηματοοικονομι−

κών Μελετών και Ερευνών υπό το τίτλο "ΟΙΚΟΧΡΗ−
ΜΕ" στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κε−
ντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του 

Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Το υπ’ αρ. Π.δ.102/2013 (ΦΕΚ 136/05−06−2013 τ.Α΄) 
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονί−
ας Συγχώνευση − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι Κ. Μακεδονίας».

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΦΕΚ 207/05−09−2002, τ. Β΄).

4. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Τ.Ε.Ι. Σερρών όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014 τ. Β΄).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.3794/2009 
(ΦΕΚ 156/04.09.2009 τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πα−
νεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/08.12.2014 τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

7. Το ΦΕΚ 593/31−12−2012 τ.Υ.Ο.Δ.Δ που αφορά στον 
διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών Δημητρίου 
Πασχαλούδη.

8. Το υπ’ αρ. 2/07.05.2015 απόσπασμα πρακτικού της 
Επιτροπής για την Ίδρυση Εργαστηρίων, που ορίστηκε 
με την υπ’ αρ. 818/01.04.2015 απόφαση του Προέδρου 
του Ιδρύματος.

9. Το υπ’ αριθ. 11/23−09−2015 πρακτικό της Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής.

10. Το υπ’ αριθ. 10/28−09−2015 πρακτικό της Διεύθυνσης 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

11. Την υπ’ αριθ. 390/47/01−10−2015 απόφαση της Συνέ−
λευσης του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας.

12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Την ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών − Χρηματο−
οικονομικών Μελετών και Ερευνών υπό τον διακριτικό 
τίτλο «ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ» στο Τμήμα Λογιστικής και Χρημα−
τοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,

β) την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ερ−
γαστηρίου Οικονομικών Χρηματοοικονομικών Μελετών 
και Ερευνών,

γ) τον ορισμό του Γεωργίου Ν. Μαγούλιου, καθηγητή 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως 
Διευθυντή του Εργαστηρίου με τριετή θητεία, η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.

Σκοπός του εργαστηρίου

Το εργαστήριο Οικονομικών − Χρηματοοικονομικών 
Μελετών και Ερευνών έχει ως αποστολή την ανάπτυ−
ξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής και στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακε−
δονίας, σε θέματα που αφορούν στην τοπική και πε−
ριφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική οικονομία, στην 
αγορά εργασίας, στην έρευνα και στην καινοτομία, στον 
σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση και στην αξιολόγηση 
επενδύσεων, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρημα−
τοδοτούμενων προγραμμάτων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 
και στην ανάπτυξη των αναγκαίων χρηματοοικονομικών 

εργαλείων, πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, 
καθώς και μεθόδων μελέτης και έρευνας, την προώθηση 
της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Επιστημονικού 
Προσωπικού (ΕΠ) στον τομέα της έρευνας, τη δημιουρ−
γία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευ−
νητών, την υποβοήθηση της ανάπτυξης του Κέντρου 
Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και την υποστήριξη δια−
δικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Εργαστήριο 
Οικονομικών − Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευ−
νών έχει ως σκοπό:

• Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδα−
κτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευ−
νας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

• Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαι−
δευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

• Τη συμμετοχή και τον συντονισμό σχετικών με τα 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου ερευνητικών 
προγραμμάτων και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από 
επιστημονική και διοικητική άποψη.

• Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και 
με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρή−
σεις, στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών, προώθησης της 
έρευνας και της υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά 
προγράμματα, σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνη−
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αντικείμενα μελετητικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι: Οικονομικές 
και Κοινωνικές Μελέτες. Μελέτες Οργάνωσης και Επι−
χειρησιακής Έρευνας. Μελέτες σκοπιμότητας και βιω−
σιμότητας επενδυτικών σχεδίων. Μελέτες αποτίμησης 
επιχειρήσεων και αξιοποίησης ακινήτων. Κλαδικές μελέ−
τες και έρευνες αγοράς. Επιχειρηματικά Σχέδια. Έρευνες 
και προγράμματα μάρκετινγκ. Μελέτες αναδιοργάνω−
σης επιχειρήσεων. Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα. 
Επιχειρησιακά Προγράμματα ιδιωτικών και δημοσίων 
φορέων. Μελέτες Σύστασης Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
Μελέτες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Με−
λέτες του Αναπτυξιακού Νόμου κ.λπ.

• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων 
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική 
Ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημονι−
κό έργο σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υποστηρί−
ζει, όπως αυτά προσδιορίζονται στους σκοπούς του. Συ−
γκροτείται Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου (ΕΟΕ), στην 
οποία συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος συναφούς 
ειδίκευσης με τα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου.

Επιπροσθέτως, μπορεί να αξιοποιεί ως Επιστημονι−
κούς Συνεργάτες μέλη ΕΠ του Τμήματος, μέλη ΕΠ ή 
ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδο−
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νίας ή άλλα Ιδρύματα καθώς και προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και 
νέους ερευνητές στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ−
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), μετά από τη σύμφωνη γνώμη του 
ενδιαφερόμενου και ύστερα εισήγηση της Ερευνητικής 
Ομάδας του Εργαστηρίου και από απόφαση της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας.

Διοίκηση και Λειτουργία του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, 
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αναπλη−
ρωτής Καθηγητής.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την Ερευ−
νητική Ομάδα Εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος και της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από 
τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και στη 
συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του 
Προέδρου του ΤΕΙ Μακεδονίας.

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Συγκροτείται Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου (ΕΟΕ), 
στην οποία συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος συ−
ναφούς ειδίκευσης με τα ερευνητικά πεδία του Εργα−
στηρίου.

Συνεργασίες

Στα πλαίσια λειτουργίας του Εργαστηρίου προβλέ−
πεται η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με φορείς 
του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 
και άλλους Κοινωνικούς και Επιστημονικούς Φορείς και 
Κοινωφελή Ιδρύματα.

Χώρος Εγκατάστασης

Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι το υφι−
στάμενο εργαστήριο Οικονομοτεχνικών μελετών στον 
1o όροφο του κτιρίου της ΣΔΟ που στεγάζονται τα 
Εργαστήρια του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Έσοδα Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος.

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 

προγραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο.
• Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 

αποτελεσμάτων.
• Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς 

του.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δα−
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά 
εξοπλισμού, αναλώσιμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση 
των χώρων του Εργαστηρίου. Η διαχείριση των εσόδων 
του Εργαστηρίου γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας.

Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο Πρακτικών.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτη−
το ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου, ο 
οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή του Εργαστη−
ρίου στην Ερευνητική Ομάδα, εγκρίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής και επικυρώνεται από τη Διεύθυνση της Σχολής 
και τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροπο−
ποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Εργαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Σέρρες, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

 Στην αριθμ. πρωτ. 1961/29−7−2015 απόφαση του Προέ−
δρου του ΤΕΙ Πελοποννήσου που αφορά ένταξη υπηρε−
τούντων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
σε αντίστοιχες θέσεις, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2132/
τ. Β΄/5.10.2015, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στη σελίδα 25115, στην α΄ στήλη, στο 2ο στίχο εκ 
των κάτω,

από το εσφαλμένο: «……Ειδικού…»,
στο ορθό: «…Εργαστηριακού…».
β) Στη σελίδα 25121, στην α΄ στήλη, στην περίληψη 

της απόφασης,
από το εσφαλμένο: «…Ειδικού…»,
στο ορθό: «…Εργαστηριακού…».
γ) Στην ίδια σελίδα, στον πίνακα με αύξοντα αριθμό 4,
από το εσφαλμένο: «…ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟ−

ΝΩΝ…»,
στο ορθό: «…ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ…». 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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