
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας 
Κρήτης και στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρα-
κλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων της ιδίας 
Περιφέρειας.

2 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 
PENTRADE MON.IKE.

3 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 
PENTRADE MON.IKE.

4 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 
PENTRADE MON.IKE. 

5 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 
PENTRADE MON.IKE. 

6 Μετονομασία του Εργαστηρίου «Εικονικής Πραγ-
ματικότητας» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνο-
λογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου σε Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων» και 
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
για το α΄ εξάμηνο του έτους 2019.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, 
για το A΄ εξάμηνο έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Z1/210958 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέ-

ρειας Κρήτης και στις Περιφερειακές Ενότητες 

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων της 

ιδίας Περιφέρειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ.  1α του άρθρου  12 

του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ.  4 του άρθρου  11 του ν.  2327/1995 
(ΦΕΚ  Α΄  156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση 
θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαι-
δευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν.  4270/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ.  1 του άρθρου  36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 57).

7. Tην παρ.  1 του άρθρου  2 του π.δ.  174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

9. Tο π.δ.  70/2015 (ΦΕΚ  Α΄  114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρισμού».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

12. Tο π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

13. Tο π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Aνασύσταση και 
μετονομασία... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ Β΄ 2168).

17. Tην αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ Β΄ 133) κοινή υπουργική 
απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο επάγ-
γελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ Β΄ 502) και 2025805/
2917/0022/93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

18. Tην αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

19. Tην αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων».

20. Tην αριθμ. 65/2017 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

21. Τις αριθμ. 15208/22-01-2018, 15222/22-01-2018, 
14631/22-01-2018, Φ.33.5/15824/22-01-2018, και 14550/
22-01-2018 βεβαιώσεις της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα) 
και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύμνης και Χανίων της ιδίας Περιφέρειας, αντίστοιχα, 
για τη δέσμευση των οικονομικών πιστώσεων.

22. Tις αριθμ. 10165/16-1-2018, 10085/16-1-2018, 
12355/18-1-2018, 81422/16-4-2018 και 5180/1-1-2018 
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της έδρας της Περι-
φέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρε-
θύμνης και Χανίων, με ΑΔΑ: ΩΦ2Β7ΛΚ - ΠΣΥ, 7Χ0Ν7ΛΚ - 
Γ5Φ, ΩΒ4Ρ7ΛΚ - ΡΤΘ, 6ΣΨΕ7ΛΚ - ΧΞΖ και 75ΤΩ7ΛΚ-0ΞΠ, 
αντίστοιχα.

23. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 11.729,97 € σε βάρος του προϋ-
πολογισμού τρέχοντος έτους της Περιφέρειας Κρήτης 
(για τις υπηρεσίες της έδρας της) και του προϋπολογι-
σμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθί-
ου, Ρεθύμνης και Χανίων της ιδίας Περιφέρειας, καθώς 

και 46.919,8 € για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη του ισχύοντος ΜΠΔΣ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρή-
της δαπάνη ποσού ύψους 930,95  ευρώ περίπου για 
το έτος 2018 και ποσού ύψους 11.171,40 ευρώ περί-
που για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη 
(Κ.Α.Ε. 0385.01),

- για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δαπάνη 
ποσού ύψους 930,95 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και 
ποσού ύψους 11.171,40 ευρώ περίπου για καθένα από 
τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0385.01),

- για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δαπάνη πο-
σού ύψους 744,76 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και 
ποσού ύψους 8.937,12 ευρώ περίπου για καθένα από τα 
πέντε επόμενα οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0385.01),

- για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης δαπάνη πο-
σού ύψους 558,57 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και 
ποσού ύψους 6.702,84 ευρώ περίπου για καθένα από 
τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0385 και 0355),

- για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων δαπάνη πο-
σού ύψους 744,7628 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και 
ποσού ύψους 8.937,12 ευρώ περίπου για καθένα από τα 
πέντε επόμενα οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0385.01).

24. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/1/2018 εισήγηση της ΓΔΟΤΑΑΠ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε είκοσι μία (21) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετο-
χής όλων των ειδικοτήτων, στις υπηρεσίες της έδρας 
της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και σε κάθε μία από τις 
Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης 
και Χανίων της ιδίας Περιφέρειας, ως εξής:

– Περιφέρεια Κρήτης (έδρα): 05 θέσεις,
– Π.Ε. Ηρακλείου: 05 θέσεις,
– Π.Ε. Λασιθίου: 04 θέσεις
– Π.Ε. Ρεθύμνης: 03 θέσεις και
– Π.Ε. Χανίων: 04 θέσεις.
Η πρακτική άσκηση στους ανωτέρω φορείς, για κάθε 

φοιτητή Τ.Ε.Ι., πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί-
ζοντας από 01-12-2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τους προϋπολο-
γισμούς της Περιφέρειας Κρήτης (για τις υπηρεσίες της 
έδρας της), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων της ιδίας Πε-
ριφέρειας, στους οποίους έχουν δεσμευτεί για το 2018 
και θα δεσμεύονται για καθένα από τα πέντε επόμενα 
έτη τα αντίστοιχα ποσά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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(2)
Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 

PENTRADE MON.IKE.  

 Με την 68/2018/29-11-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε στις 29-11-2018, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνεια-
κή παράβαση των άρθρων 142 παρ. 1 και 147 παρ. 2 
του ν.  2960/2001, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της ΠΟΛ 1006/2015, στην εταιρεία PENTRADE MON.
IKE Α.Φ.Μ.  800675527, με έδρα στην Αθήνα επί της 
οδού Ορφανίδου  22, νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον ΡΕΝΥΟ PENCHEV του NIKOLOV, κάτοχο του 
Α.Φ.Μ. 165667091, ο οποίος τυγχάνει πρόσωπο αγνώ-
στου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 
1507/17/1086932/31-05-2017 βεβαίωση αγνώστου του 
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των δυο χιλιάδων, εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ 
και είκοσι δυο λεπτών (2.176,22) και πρόστιμο τρια-
κοσίων ευρώ (300,00) για τη μη πραγματοποίηση των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων των εμπορευμάτων που 
εισήχθησαν με την αριθμ. 20812-0/5-5-2016 διασάφηση 
εισαγωγής (καθεστώς 42.00). Κατά της άνω πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ   

Ι

(3)
Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 

PENTRADE MON.IKE.  

 Με την 72/2018/29-11-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε στις 29-11-2018, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνει-
ακή παράβαση των άρθρων 142 παρ. 1 και 147 παρ. 2 
του ν. 2960/2001, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
ΠΟΛ 1006/2015, στην εταιρεία PENTRADE MON.
IKE Α.Φ.Μ.  800675527, με έδρα στην Αθήνα επί της 
οδού Ορφανίδου  22, νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον ΡΕΝΥΟ PENCHEV του NIKOLOV, κάτοχο του 
Α.Φ.Μ. 165667091, ο οποίος τυγχάνει πρόσωπο αγνώ-
στου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 
1507/17/1086932/31-05-2017 βεβαίωση αγνώστου του 
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (4.497,79) και 
πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300,00) για τη μη πραγ-
ματοποίηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των 
εμπορευμάτων που εισήχθησαν με την αριθμ. 8418-2/

25-2-2016 διασάφηση εισαγωγής (καθεστώς 42.00). 
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι   

(4)  
 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 

PENTRADE MON.IKE. 

Με την 69/2018/29-11-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε στις 29-11-2018, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνεια-
κή παράβαση των άρθρων 142 παρ. 1 και 147 παρ. 2 
του ν.  2960/2001, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της ΠΟΛ 1006/2015, στην εταιρεία PENTRADE MON.
IKE Α.Φ.Μ.  800675527, με έδρα στην Αθήνα επί της 
οδού Ορφανίδου  22, νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον ΡΕΝΥΟ PENCHEV του NIKOLOV, κάτοχο του 
Α.Φ.Μ. 165667091, ο οποίος τυγχάνει πρόσωπο αγνώ-
στου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 
1507/17/1086932/31-05-2017 βεβαίωση αγνώστου του 
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των δυο χιλιάδων, διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2.278,94) και πρόστιμο τρι-
ακοσίων ευρώ (300,00) για τη μη πραγματοποίηση των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων των εμπορευμάτων που 
εισήχθησαν με την αριθμ. 21417-0/9-5-2016 διασάφηση 
εισαγωγής (καθεστώς 42.00). Κατά της άνω πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ   

Ι

(5)
 Επιβολή Φ.Π.Α. και προστίμου στην εταιρεία 

PENTRADE MON.IKE.    

 Με την 71/2018/29-11-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε στις 29-11-2018, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τελωνεια-
κή παράβαση των άρθρων 142 παρ. 1 και 147 παρ. 2 
του ν.  2960/2001, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της ΠΟΛ 1006/2015, στην εταιρεία PENTRADE MON.
IKE Α.Φ.Μ.  800675527, με έδρα στην Αθήνα επί της 
οδού Ορφανίδου  22, νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον ΡΕΝΥΟ PENCHEV του NIKOLOV, κάτοχο του 
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Α.Φ.Μ. 165667091, ο οποίος τυγχάνει πρόσωπο αγνώ-
στου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 
1507/17/1086932/31-05-2017 βεβαίωση αγνώστου του 
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α ο οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα 
εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτού (4.579,41) και πρό-
στιμο τριακοσίων ευρώ (300,00) για τη μη πραγματοποίη-
ση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των εμπορευμάτων 
που εισήχθησαν με την αριθμ. 8475-2/25-2-2016 διασά-
φηση εισαγωγής (καθεστώς 42.00). Κατά της άνω πράξης 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ   

Ι

   Αριθμ. 14501 (6)
Μετονομασία του Εργαστηρίου «Εικονικής Πραγ-

ματικότητας» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνο-

λογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου σε Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων» και 

καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΝΙΣΣΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 127425/Ζ1/26-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΙ04653ΠΣ - 
Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσά-
ρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2018).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ.  140/2002 (ΦΕΚ  114/τ.Α΄/
24-05-2002) σύμφωνα με το οποίο ιδρύθηκε το Εργα-
στήριο «Εικονικής Πραγματικότητας» του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

5. Την απόφαση της αριθμ. 3/07-11-2018 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας, θέμα 4.2 «Έγκριση μετονομασίας Εργα-
στηρίου με τίτλο ’’Εικονική Πραγματικότητα’’ σε ’’Ευφυών 
συστημάτων’’ στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

6. Την απόφαση της αριθμ. 3/29-11-2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Με-
τονομασία Εργαστηρίου με τίτλο ’’Εικονική Πραγματικό-
τητα’’ σε ’’Ευφυών συστημάτων’’ στο Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

7. Την Έκθεση Σκοπιμότητας μετονομασίας του Ερ-
γαστηρίου.

8. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τη μετονομασία του Εργαστηρίου «Εικονικής Πραγ-
ματικότητας» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Εργα-
στήριο «Ευφυών Συστημάτων» και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Μετονομασία

Στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Εργαστήριο «Εικονικής 
Πραγματικότητας» μετονομάζεται σε Εργαστήριο «Ευ-
φυών Συστημάτων» (Intelligent Systems) και ακρωνύμιο 
«i - lab».

Το Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων» εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα της Τεχνητής και Υπολογιστικής Νοημο-
σύνης, της Όρασης Υπολογιστή, των 3Δ Γραφικών, της 
Μικτής Πραγματικότητας, της Διάχυτης Υπολογιστικής, 
της Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, 
της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή και της 
Πολιτισμικής Εμπειρίας Χρήστη.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3 
Αποστολή - Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων» έχει ως απο-
στολή την υλοποίηση δράσεων για τη διεπιστημονική 
έρευνα στην ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων στα γνω-
στικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω για την 
υποστήριξη των διαδικασιών αναπαράστασης, προβο-
λής και προώθησης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών.

Στο Εργαστήριο δραστηριοποιούνται οι παρακάτω 
ερευνητικές ομάδες (research groups):

• Τριδιάστατης Οπτικοποίησης (3D Visualization): Η εν 
λόγω ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στα πεδία 
της Όρασης Υπολογιστή, των τεχνολογιών 3Δ Γραφικών, 
Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) και Τηλεπισκό-
πησης (Remote Sensing) με επίγεια και εναέρια μέσα για 
την υλοποίηση ευφυών εφαρμογών Ψηφιακού Πολιτι-
σμού (Digital Culture).

• Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational Intelli-
gence): Η εν λόγω ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται 
στο πεδίο της Τεχνητής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης, 
των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, της Βαθειάς Μάθη-
σης και των Έμπειρων Συστημάτων για μοντελοποίηση 
Πολιτισμικών Δεδομένων.
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• Ευφυούς Αλληλεπίδρασης (Intelligent Interaction): 
Η εν λόγω ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στην 
τομή των περιοχών της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
Υπολογιστή, των Ευφυών Συστημάτων και της Διαχεί-
ρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς και απαρτίζεται από 
έναν πυρήνα νέων ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων 
και μεταπτυχιακών φοιτητών με την δομή της να είναι 
ανοιχτή, υποστηρίζοντας διεπιστημονικές ερευνητικές 
συνέργειες ανά εργασία φιλοξενώντας ερευνητές από 
συναφή και μη επιστημονικά πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή του Εργαστηρίου εξει-
δικεύεται ως ακολούθως στους εξής τομείς δράσης:

1. Την έρευνα και ανάλυση της τρέχουσας στάθμης 
της τεχνικής στο ερευνητικά πεδία που στοχεύουν οι 
επιμέρους ερευνητικές ομάδες.

2. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα υπό μελέτη 
αντικείμενά του.

3. Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμέ-
νης διεπιστημονικής θεωρίας για τα υπό μελέτη αντι-
κείμενά του μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω 
εξειδίκευση των ήδη αξιοποιούμενων θεωρητικών και 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των ερευνητικών 
εργαλείων από το χώρο της Πληροφορικής και των Πο-
λιτισμικών Σπουδών.

4. Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών διατριβών στα υπό μελέτη αντικείμενά του.

5. Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και 
ερευνητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και 
συλλογικών τόμων.

6. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφω-
τικών και αναπτυξιακών έργων ή μελετών από άλλους 
φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

7. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή εργα-
στήρια, ερευνητικά κέντρα και Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και της 
αλλοδαπής, με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής 
έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.

8. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχη-
ματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και μπορούν να 
αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

9. Την ανάπτυξη δράσεων σε συνέργεια με τις τοπι-
κές κοινωνίες όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
αποσκοπώντας στην ευρύτερη αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και ειδικότερα των πεδίων ενδι-
αφέροντος των «Ευφυών Συστημάτων» σε σύγχρονες 
πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές δραστηριότητες 
των πολιτών για τη βελτίωση του κοινωνικού τους βίου.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων» στελεχώνεται 
από Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του οποίου η 
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευ-
νητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Ερ-
γαστηρίου, καθώς και από λοιπό Προσωπικό (π.χ. Μέλη 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικ. Προσωπικό), αλλά και Με-
ταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες, υποψήφιους 

και υποψήφιες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας και άλλων Τμημάτων, του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και της αλλοδαπής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην 
ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία 
ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του/της Διευθυντή/
ντριας είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του 
ίδιου προσώπου ως Διευθυντή/ντρια για περισσότερες 
από μία θητείες. Η ιδιότητα του/της Διευθυντή/ντριας 
δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου 
οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί 
να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχω-
ρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας 
κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδι-
κότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από 
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου και ο/η Ανα-
πληρωτής/τρια του ασκούν τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως, το 
συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυ-
χιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, την 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και τη μέριμνα 
για την τήρησή του, τη μέριμνα για την στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
Εργαστηρίου, την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, την υποβολή στη Συνέ-
λευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δρα-
στηριοτήτων, καθώς και την υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων».

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο, για την υλοποίηση του έργου του, 
εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου που παρα-
χωρούνται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού του που 
είναι αναγκαίος για την πραγματοποίηση των ερευνητι-
κών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και των 
εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7
Λειτουργία 
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.
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2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου και ο Αναπληρωτής 
του ενημερώνονται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασί-
ας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση του 
εξοπλισμού και των χώρων.

3. Το προσωπικό και συνεργάτες του εργαστηρίου 
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή ευρύτερων 
ερευνητικών δραστηριοτήτων δύναται να δανείζεται 
εξοπλισμό, καταγράφοντας την ημερομηνία έναρξης 
δανεισμού και το πεδίο/έργο/πρόγραμμα χρήσης του, σε 
ειδικό διαδικτυακό (online) αρχείο. Προηγουμένως είναι 
απαραίτητο να υπάρξει έγγραφη αποδοχή των όρων 
δανεισμού και του τρόπου παρακολούθησής του.

Άρθρο 8 
Πόροι

Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εργαστηρίου 
θα γίνεται με ιδίους πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή:

• Αρχείο περιουσιακών στοιχείων (πάγιος εξοπλισμός).
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο χρήσης εξοπλισμού (online).
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ευφυών 
Συστημάτων» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί 
με το διακριτικό του τίτλο (i - lab). Ο τίτλος αυτός καθώς 
και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας του εργαστηρί-
ου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακρι-
τικού τίτλου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Μυτιλήνη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   

Ι

   Αριθμ. 1635 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοι-

κήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δα-

σών για το α΄ εξάμηνο του έτους 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.  4354/2015 

(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ  - 
0ΝΜ) και 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ - ΠΟ7) 
εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί 
παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4354/2015».

3. Τις διατάξεις του ν.  1881/1951 (ΦΕΚ  210/τ.Α΄/
30-7-1951) Ιδρυτικού Νόμου του Ταμείου Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών.

4. Τις ανάγκες του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί-
σεως Πανεπιστημιακών Δασών για την αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών για το α΄ εξάμηνο του έτους 2019, οι οποίες για 
τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
εστιάζονται στα εξής:

α) Στη φύλαξη και προστασία των Δασών (αντιπυρική 
προστασία, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία κ.λπ.).

β) Στις εργασίες καταμέτρησης, ελέγχου και παρα-
λαβής και καταγραφής των συγκομισμένων δασικών 
προϊόντων.

γ) Στην έρευνα αγοράς, εξεύρεση και ενημέρωση πε-
λατών, διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών εκποίησης 
δασικών προϊόντων, έκδοση κατακύρωσης διαγωνι-
σμών, τιμολόγηση, σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλη-
σίας δασικών προϊόντων, ενημέρωση καρτών πελατών 
παράδοση και φόρτωση εμπορευμάτων και λοιπών ερ-
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γασιών που σχετίζονται με τη διαδικασία πώλησης των 
δασικών προϊόντων.

δ) Στην αποκατάσταση των ζημιών (ανεμορριψίες, χιο-
νοθλασίες, κ.λπ.) και στην αποκατάσταση προβλημάτων 
στο οδικό δίκτυο.

ε) Στην καθημερινή υποστήριξη των φοιτητών και του 
ερευνητικού - διδακτικού προσωπικού που φιλοξενού-
νται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών 
Δασών.

στ) Στη λειτουργία και περιποίηση (ποτίσματα, αραι-
ώσεις κ.ά.) των φυτωριακών εγκαταστάσεων και πειρα-
ματικών επιφανειών.

ζ) Στην εκτέλεση λοιπών έκτακτων δασοτεχνικών έργων.
η) Στην έγκαιρη και εντός τιθεμένων προθεσμιών 

ανάρτηση εγγράφων στο διαδίκτυο, απάντηση του 
Τ.Δ.Δ.Π. Δασών επί εκτάκτων εγκυκλίων και στην κάλυψη 
λοιπών επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

5. Την αριθμ. 46614/Ζ2 απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά την κα-
θιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δασικών υπαλλήλων του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 
Δασών (ΦΕΚ 1117/τ.Β΄/27-3-2018).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ 
(9.000,00 ευρώ), για κάλυψη δαπανών υπερωριακής ερ-
γασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη-
σης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
(ΚΑΕ 0261 01) και δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 
(2.250,00 ευρώ), για την κάλυψη των δαπανών υπερωρι-
ακής εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
(ΚΑΕ 0263), για τους οποίους έχουν εγγραφεί σχετικές 
πιστώσεις στους ως άνω ΚΑΕ σε βάρος του προϋπολο-
γισμού έτους 2019.

7. Την ομόφωνη γνώμη των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ταμείου Διοικήσεως και Δια-
χειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών κατά την αριθμ. 
1218/29-11-2018 συνεδρίαση, αποφασίζει και εγκρίνει 
για το α΄ εξάμηνο του έτους 2019:

α) την υπερωριακή απασχόληση σε δεκατρείς (13) 
μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Δια-
χειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και για αριθμό ωρών μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλληλο, συνολικά.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο-

νομικού
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Επιστατών (Εργοδηγών)
• Τέσσερεις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού−

Λογιστικού και
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων.
β) Την υπερωριακή απασχόληση σε επτά (7) μόνιμους 

υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Πανεπιστημιακών Δασών, που εργάζονται προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερι-

νές ώρες και για αριθμό ωρών μέχρι τετρακόσιες ογδό-
ντα (480) για κάθε υπάλληλο, συνολικά.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την εργασία προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες σε:

• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού - Επιστατών 

(Εργοδηγών)
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων.
γ) Την υπερωριακή απασχόληση σε επτά (7) μόνιμους 

υπαλλήλους του ως άνω φορέα, που εργάζονται καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες και για αριθμό ωρών μέχρι ενενήντα 
έξι (96) για κάθε υπάλληλο, συνολικά. Ειδικότερα, εγκρί-
νουμε την εργασία καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες σε:

• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού - Επιστατών 

(Εργοδηγών)
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΗΤΑΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 10 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, 

για το A΄ εξάμηνο έτους 2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 29 του ν. 4354/2015, 

όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 2 του ν. 2738/

1999, όπως ισχύουν.
3. Το αριθμ. οικ.2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δη-

μοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού.
5. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου από δύο υπαλλήλους του 
Δ.Λ.Τ.Σ.Ω., κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού για 
τις κάτωθι εποχικού και εκτάκτου χαρακτήρα υπηρεσι-
ακές ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου, οποίες λόγω της 
φύσεως των αντικειμένων του φορέα είναι εκτός των 
εκτάκτων οι κάτωθι:
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• Η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοι-
κητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. για το A΄ εξάμηνο του 
έτους 2019, η οποία πραγματοποιείται εκτός ωραρίου 
εργασίας.

• Η τήρηση προγράμματος «Μισθοδοσίας - Ενιαία Αρ-
χής Πληρωμών - ΙΚΑ».

• Τήρηση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων», «Ψηφι-
ακή Υπογραφή», καθώς και συμμετοχή σε ημερίδες και 
συνέδρια εκπαίδευσης στις νέες εφαρμογές.

• Έλεγχος εσόδων από παραχωρήσεις χώρων.
• Καταγραφή πάσης φύσεως σκαφών επαγγελματικών 

και ιδιωτικής χρήσεως Λιμένων και Λιμενικών καταφυγίων 
αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σ.Ω, για τη βεβαίωση Λιμενικών τελών.

• Βεβαίωση και είσπραξη των τελών πάσης φύσεως 
ερασιτεχνικών σκαφών πλοίων και πλοιαρίων που κα-
ταπλέουν στους Λιμένες αρμοδιότητας βάσει της νέας 
8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032/τ.Β΄/25-7-2014) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

• Κλείσιμο Οικονομικών Χρήσεων Λογιστικών Βιβλί-
ων Εσόδων - Εξόδων Λιμενικού Ταμείου ΠΟΕ. Σύνταξη 
προϋπολογισμού απολογισμού τρέχοντος οικ. έτους, 
οριστική φορολογική δήλωση, απόδοση δημοσίων φό-
ρων και κρατήσεων, βεβαιώσεις κατακράτησης φόρου 
προμηθευτών, οριστική δήλωση προμηθευτών. Θεώ-
ρηση και έλεγχος εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων 
και διπλοτύπων - γραμματίων εσόδων ΠΟΕ Ταμειακής 
Υπηρεσίας Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών 
και συναλλαγών αυτών (μεταφορά ποσών, ταμειακό υπό-
λοιπο, αποδόσεις Δ.Ο.Υ κ.λπ.). Έλεγχος αρχείων ΑΠΔ και 
ορθής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΠΟΕ.

• Έλεγχος εκτελουμένων έργων και εργασιών με επι-
τόπια αυτοψία, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνει την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου απασχόληση των υπαλλήλων Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. (απογευ-
ματινή εργασία) κατά το A΄ εξάμηνο του έτους 2019 για 
τις εργασίες, οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω, καθώς 
και την απασχόλησή τους επί εκτάκτων αναγκών εάν 
αυτές προκύψουν. 

2. Ορίζεται ο αριθμός δύο (2) υπαλλήλων οι οποίοι 
θα απασχοληθούν εκτός ωραρίου εργασίας τους για τις 
αναφερθείσες εργασίες. 

3. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το A΄ εξά-
μηνο έτους 2019 και οι ώρες απογευματινής υπερωρια-
κής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις 120 (εκατόν 
είκοσι) ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο. 

4. Η υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου θα πραγματοποιείται απογευματινή ώρα 
και έως την 22η ώρα –όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
του Νόμου– αναλόγως του αριθμού των κατά μήνα συ-
νεδριάσεων του συλλογικού οργάνου και θα καλύπτεται 
από τις ως άνω αναφερόμενες ώρες για τον ορισμένο ως 
γραμματέα υπάλληλο της υπηρεσίας. 

5. Η πραγματοποίηση των εργασιών θα βεβαιώνεται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ναυπλίου και θα αποστέλλεται για έλεγχο και θεώρηση 
από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, η δε καταβολή της υπερωριακής αμοιβής θα γίνεται 
μέσω ΕΑΠ. 

6. Η αμοιβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του Κ.Α. 10-6012 προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. 
οικ. έτους 2018 χωρίς να επιτρέπεται επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000,00 € εις 
βάρος του ως άνω Κ.Α. για το A΄ Εξάμηνο έτους 2019. 

8. Το ύψος της υπερωριακής αμοιβής και των σχετι-
κών κρατήσεων θα καθορίζεται από τις νέες ισχύουσες 
μισθολογικές διατάξεις του ν. 4354/2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ωρωπός, 5 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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