
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 
(ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) απόφασης Σύστασης 
Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 
(Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Ελλάδας.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-
κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσι-
κής σχολής με την επωνυμία «Σύγχρονο Μουσικό 
Εργαστήριο».

4 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

5 Ένταξη διοικητικής υπαλλήλου με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνι-
στώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του 
ν. 4452/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.35.3/6982 (1)
Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 

(ΦΕΚ 269/τ.Β'/7-2-2014) απόφασης Σύστασης 

Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 

(Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-

κής Ελλάδας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.4 του ν. 4115/2013 

(ΦΕΚ 24/τ.Α'/30-1-2013) με θέμα: «Οργάνωση και λει-
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και 
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/
2-10-2008) με θέμα « Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως 
αυτές ισχύουν σήμερα.

3. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 
(ΦΕΚ 1340 τ.Β'/16-10-2002) υπουργική απόφαση σχετικά 
με τον «Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιο-
τήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρε-
σιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων»

4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: 
Ω46Υ465ΦΘ3-905) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων «Διορισμός 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης- Παύση των 
μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμη-
μάτων Ένταξης (Τ.Ε) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-5-2013 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο-
στήριξης».

7. Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23-5-2013 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Παροχή διευκρινίσεων επί του 65626/Γ6/15-05-2013 
εγγράφου μας».

8. Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31-5-2013 έγγραφό 
μας προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ. 
Γ' με θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δι-
κτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτ. Ελλάδας».

9. Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο 
του ΥΠΑΙΘ /Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστή-
ριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)».

10. Το αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10-1-2014 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘ /Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα «Δι-
ευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη συ-
γκρότηση των ΕΔΕΑΥ».

11. Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρ-
μοδιότητάς μας.

12. Το αριθμ. πρωτ. 243/12-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης Σχο-
λικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)».

13. Την αριθμ. Φ.35.3/317/13-1-2016 (ΦΕΚ 95/τ. Β/
26-1-2016) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 
Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β'/7-2-2014) απόφασης 
Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 
(Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

14. Την αριθμ. Φ.35.3/13462/22-11-2016 (ΦΕΚ 4194/
τ. Β’/27-12-2016) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τρο-
ποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/
τ. Β'/7-2-2014) απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας».

15. Την αριθμ. 100575/Δ3/15-6-2017 (ΦΕΚ 2103/
19-6-2017) υπουργική απόφαση με θέμα «Μετατροπή 
και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων 
σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και κα-
θορισμός των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδι-
κών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)».

16. Το αριθμ. πρωτ. 7030/28-6-2017 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 
με θέμα «Πρόταση τροποποίησης σύστασης Σχολικών 
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)».

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 
(ΦΕΚ 269/τ.Β'/7-2-2014) απόφαση Σύστασης Σχολικών 
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως προς το Σ.Δ.Ε.Υ. 
του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου της Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματι-
κού Γυμνασίου-Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών 
της Π.Ε. Αχαΐας και το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου 

Αγρινίου μετονομάζεται σε ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με 
Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κά-
τωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα 
Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2 16ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
3 6ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
4 17ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
Το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Ει-

δικού Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών μετονομάζεται 
σε ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου 

Πύργου μετονομάζεται σε ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/
29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ. Β'/7-2-2014) απόφαση του Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Πάτρα, 11 Ιουλίου 2017

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   
Ι

 Αριθμ. 01 α/488 (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γε-

νικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταμένους 

Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκι-

δικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/τ.A’/11.04.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.π.δ.Δ».(ΦΕΚ. 26/τ.Α’/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/τ.A’/28.06.2006).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/ 
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπ'αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ. Β’/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/τ. Α’/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Την αριθ. 30158(388)/27.01.2017 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 516/21-2-2017).

9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 26601/10-10-2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊστα-
μένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

για:
Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-

πτυξης και Περιβάλλοντος
1. Την απόφαση συγκρότησης δευτεροβάθμιων συμ-

βουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων.

2. Την απόφαση συγκρότησης μικτού κλιμακί-
ου σύμφωνα με το άρθρο 11 της αριθμ. ΦΑ/9.2/οικ. 
28425/1245/22-12-2008 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 2604/Β').

3. Την απόφαση συγκρότησης του "Διμελούς οργάνου 
ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του άρθρο 
11 του ν. 3982/2011".

4. Τις αποφάσεις για το διορισμό των μελών των εκτι-
μητικών Επιτροπών, την αποδοχή και δημοσίευση των 
εκθέσεων εκτίμησης της επιτροπής σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλ-
κιδικής για:

1. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
του έργου της μεταφοράς των μαθητών, προς συναρ-
μόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των αντίστοιχων 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

2. Την απόφαση ορισμού Ιατρών στα βαθμολογικά κέ-
ντρα διενέργειας Πανελληνίων Εξετάσεων για μαθητές 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Την απόφαση συγκρότησης σχολικών εφορειών 
Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών.

4. Την απόφαση συγκρότησης πρωτοβάθμιων συμ-
βουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων 
πόλεως και υπαίθρου.

5. Την απόφαση επέκτασης της τήρησης ημερολογίου 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και σε πόλεις με πλη-
θυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.

6. Την απόφαση επέκτασης της δικαιοδοσίας των Επι-
τροπών Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς (Ε. Ρ.Φ.Ξ) 
μέχρι τα όρια της δικαιοδοσίας της οικείας Επιθεώρησης 
Εργασίας, καθώς και η επέκταση των διατάξεων περί 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε Δήμους, εν γένει η 
συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Την απόφαση έγκρισης πρόσληψης διευθυντή ή 
καθηγητή σε ερασιτεχνική σχολή χορού.

8. Την έγκριση τροποποίησης καταστατικών Ανωνύ-
μων Εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000 
ευρώ.

9. Την απόφαση για την παροχή άδειας εγκατάστα-
σης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής υποκατα-
στήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΑΕ ή ΕΠΕ και τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μεταβολές 
και δημοσιεύσεις.

10. Την εντολή για την άσκηση ελέγχου επί των Α.Ε, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Την έγκριση σύστασης Ανωνύμων Εταιρειών διά 
μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων άλλης μορ-
φής (ατομικές, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε κ.λπ).

12. Την έγκριση συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών.
13. Την έγκριση διάσπασης Ανωνύμων Εταιρειών ή 

μετατροπή τους σε άλλης μορφής εταιρείες.
14. Τη δημοσίευση εκθέσεων εκτίμησης για την από-

κτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
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15. Την έκδοση εγκριτικών εγγράφων προς το Γ.Ε.ΜΗ., 
για καταχώρηση και δημοσίευση των στοιχείων και απο-
φάσεων των Α.Ε.

16. Την απόφαση για την περιοδικότητα της διενέρ-
γειας τιμοληψίας που αφορά στη μέση τιμή των υγρών 
καυσίμων και τροφίμων, καθώς και το Δελτίο Τιμών.

17. Τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς, που 
έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση αναβολής απομά-
κρυνσης του άρθρου 24 του ν. 3386/2005 ή βεβαίωση 
περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του 
άρθρου 78Α του ιδίου νόμου.

18. Την απόφαση ανανέωσης των υφισταμένων και σε 
ισχύ αδειών παραγωγών πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

19. Τη θεώρηση, ανανέωση, τροποποίηση, επέκταση, 
ακύρωση και χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγ-
γέλματος μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτή-
των όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, 
ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγων κάθε τάξης και 
ειδικότητας κ.τ.λ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

20. Τη χορήγηση ανανέωση, τροποποίηση και ανάκλη-
ση των αδειών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

21. Τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας γομωτή - πυ-
ροδότη.

22. Το έγγραφο για τη διακοπή ηλεκτροδότησης 
εγκατάστασης που αδειοδοτείται στα πλαίσια του 
ν. 3982/2011 προς το Διαχειριστή του Δικτύου του συ-
στήματος ηλεκτροδότησης.

23. Την απόφαση συνέχισης λειτουργίας εγκατάστα-
σης για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση παύσης σύμ-
φωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του ν. 3982/2011.

24. Την απόφαση για την μείωση των αποστάσεων 
ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
«Κανονισμοί για παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση 
σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

25. Τη χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατα-
σκευής και επισκευής ατμολεβήτων.

26. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για την 
επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων εντός ή εκτός υγειονο-
μικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

27. Την πράξη παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ Β κατηγορίας, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

28. Τις προβλεπόμενες αποφάσεις χορήγησης βεβαί-
ωσης απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο) εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

29. Τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ΠΠΔ για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Β' εντός της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής που δεν προβλέπεται η χορήγηση 
άδειας λειτουργίας από την κείμενη νομοθεσία.

30. Τις αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β' 
εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

31. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για εφε-
δρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη και γεωθερμία σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

32. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε δι-
υλιστήρια και σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερί-
ων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις μονάδες εμφιάλωσης 
υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

33. Τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων λόγω 
παράβασης του ν. 3982/2011.

34. Την έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών και την 
απόφαση για την επιβολή προστίμων σε βάρος οποιου-
δήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτι-
κά τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις.

35. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, που 
προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκατα-
στάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των 
μεταλλείων.

36. Τη χορήγηση αδειών πωλητών πετρελαίου θέρμαν-
σης, άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, άδειας 
εμφιάλωσης υγραερίων κ.λπ. κατά τις κείμενες διατάξεις 
του «Κανονισμού Αδειών».

37. Την απόφαση που αφορά στην εξαίρεση απαλλα-
γής υποχρέωσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

38. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργί-
ας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.

39. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση 
ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων, 
μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλο-
γικών σχηματισμών και των νερών επιφανειακών και 
υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό υλικό 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α’).

40. Την απόφαση εκτίμησης της αξίας μηχανημάτων 
για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους για 
επιχειρήσεις.

41. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής σύμφω-
να με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
Φ. 15/1589/104/30.01.2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006)-Λήψη μέ-
τρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες, 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’).

42. Τις αποφάσεις για το χαρακτηρισμό των λατομικών 
επιχειρήσεων αδρανών υλικών.

43. Τους χρηματικούς καταλόγους και τις καταστάσεις 
βεβαίωσης προστίμων.

44. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας/ 
άσκησης επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών αρμοδιό-
τητας Διεύθυνσης, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής της οδηγίας 2006/123/ Ε.Κ, όπως ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010, όπου προβλέπεται 
και εφόσον δεν ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο 
διοικητικό/υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.

45. Την έκδοση απόφασης άδειας εγκατάστασης, λει-
τουργίας, επέκτασης, τροποποίησης, ανάκλησης, παύσης 
λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκατα-
στάσεων και αποθηκών, επαγγελματικών εργαστηρίων 
δραστηριοτήτων και έργων, κατ' εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας. Στις παραπάνω εγκαταστάσεις συμπεριλαμ-
βάνονται και οι βιομηχανίες πετρελαιοειδών, αποθήκευ-
σης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπα-
ντικών και ασφάλτου, οι εγκαταστάσεις αναγέννησης 
ορυκτελαίων, εμφιαλώσεως υγραερίων, οι εγκαταστάσεις 
ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθή-
κευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου πλην 
αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας SEVESO.
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Α.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης 
Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και 
Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για:

1. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων που 
προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκατα-
στάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των 
λατομείων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

2. Την εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων προορισμό 
της φορολογητέας αξίας τους για τις επιχειρήσεις της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Α.4) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμπορίου και 
Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-
κής για:

1. Τη θεώρηση των μπλοκ παρεχόμενων υπηρεσιών 
από σωματεία εμπορικού χαρακτήρα.

2. Τη θεώρηση των προβλεπόμενων τηρουμένων βι-
βλίων των επιχειρήσεων, όπως αυτά προβλέπονται από 
τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

3. Τη θεώρηση του κανονικού της τιμής των τιμολογί-
ων των υγρών καυσίμων και τροφίμων για προμήθειες 
του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ κ.λπ. 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

4. Τα εγκριτικά έγγραφα για την νομιμότητα των στοι-
χείων και των αποφάσεων των Α.Ε.

5. Την ανάκληση στοιχείων και δεδομένων από το 
μητρώο Α.Ε. και τη διαβίβαση τους στο Γ.Ε.ΜΗ., για την 
έκδοση πιστοποιητικών Α.Ε., την εκτέλεση εισαγγελικών 
παραγγελιών, τη χορήγηση αντιγράφων πρακτικών Γενι-
κών Συνελεύσεων σε έχοντες έννομο συμφέρον και τη 
χορήγηση βεβαιώσεων σε μετόχους και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.

Α.5) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Απασχόλησης 
και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Χαλ-
κιδικής, για:

1. Την απόφαση για έγκριση της εγκατάστασης, μετα-
φοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφω-
νικών συνδέσεων για τις περιφερειακές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

2. Την αλληλογραφία με τον ΟΑΕΔ, που αφορά στην 
επιβολή προστίμων σε εργοδότες για μη έγκαιρη αναγ-
γελία πρόσληψης εργαζομένου.

Α.6) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για:

1. Την έγκριση εργασιών αποξήλωσης αμιάντου.
2. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για 

χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης υδατικών πόρων εντός της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής.

3. Τις γνωμοδοτήσεις του Τμήματος σε θέματα αρμο-
διότητάς του.

2) Τελικές διατάξεις
α) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην πα-

ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς 
και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλει-
ψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή 
κωλύματος και των νόμιμων αναπληρωτών τους, η παρο-
χή εξουσιοδότησης υπογραφής επέρχεται στα ιεραρχικά 
ανώτερα αυτών υπηρεσιακά / διοικητικά όργανα.

β) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπη-
ρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και 
δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχε-
τικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα 
θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Πολύγυρος, 14 Ιουλίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 28502 (3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μου-

σικής σχολής με την επωνυμία "Σύγχρονο Μου-

σικό Εργαστήριο". 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28, του 

ν. 3852/2010 « Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87 Α'/7-6-2010).

2) Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α'/1976).

3) Τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/Α'/1966) και του 
άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι-
ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

4) Την με αριθ. ΥΠΠΟ/οικ. 38573/1216/31-3-2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β'/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

5) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

6) Την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα-
ση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».
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7) Την υπ' αριθ. πρωτ. 12388/30-3-2017 αίτηση της 
Σταθοπούλου Δωροθέας, νομίμου εκπροσώπου της 
NUANCE O.E, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

8) Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/ 
248588/23539/1069/367/28-6-2017 πρακτικό αυτοψί-
ας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
το οποίο αναφέρεται στο κτίριο της οδού Θερμοπυλών 
17 στο Περιστέρι Αττικής.

9) Την υπ' αριθ. 8600/7-3-2017 απόφαση του Δημάρ-
χου Περιστερίου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Αντιδήμαρχο Θεοδωράκο Αναστάσιο, αποφασίζουμε:

1) Χορηγούμε στην NUANCE O.E. άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Μουσικής Σχολής η οποία θα στεγαστεί 
στον 2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού 
Θερμοπυλών 17 στο Περιστέρι Αττικής και θα έχει την 
επωνυμία "Σύγχρονο Μουσικό Εργαστήριο".

2) Στη Μουσική σχολή θα λειτουργήσουν οι εξής σχο-
λές και τμήματα: Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήμα 
πληκτών.

3) Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Περιστέρι. 13 Ιουλίου 2017

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
και Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ

Ι   

 Αριθμ. 2279 (4)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Ανώτατου Εκπαιδευτι-

κού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα στην 

κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του 

ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ.Α') «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-02-2014 
τ.Α') «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/ 
2014 (ΦΕΚ 118/15-05-2014 τ.Α'), «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 
τ.Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-

σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-02-2016 
τ.Α') «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/
30-03-2016 «Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματι-
κότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α'33)».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/11-05-2016 τ.Α') «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

7. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή 
των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προσω-
πικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/ 
2017 (ΦΕΚ 17/15-02-2017 τ.Α') «Ρύθμιση θεμάτων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20-12-2013 τ.Β').

10. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31-12-2014 τ.Β').

11. Τη με αριθμ. πρωτ. Σ.Δ.Ο. 141/15-05-2017 αίτηση 
της Γεωργίας Καρακούση, μέλους του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής, για ένταξή της στην κα-
τηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 154/26-05-2017 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας περί 
ορισμού τριμελούς Επιτροπής.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 169/12-06-2017 εισήγηση της 
Τριμελούς Επιτροπής.

14. Τη με αριθμ. 7/27-06-2017 (θέμα 3ο) πράξη της 
Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

15. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
κενές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π).

16. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (ΦΕΚ 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

17. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

18. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (ΦΕΚ 781/03-11-2015 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ.

19. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Γεωρ-
γίας Καρακούση.
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20. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Γεωργίας Καρακούση του Σπυρίδω-
νος, η οποία υπηρετεί σε συνιστώμενη οργανική θέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
με βαθμό Α' και Μ.Κ. 10 και η οποία είναι κάτοχος πτυχί-
ου Πανεπιστημίου και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, σε θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), με διατήρηση της βαθμολο-
γικής της κατάστασης και υπαγωγής της στις διατάξεις 
του κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση 
του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος, επειδή, κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησής της, διαθέτει τα προσόντα 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011.

Η θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), στην οποία υπηρετεί 
η προαναφερόμενη, μετατρέπεται αυτοδίκαια με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της σε αντίστοιχη 
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 13 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 2357 (5)
Ένταξη διοικητικής υπαλλήλου με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνι-

στώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 

οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-

κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του 

ν. 4452/2017. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195/τ.Α'/06-06-2011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/τ.Α'/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέ-
ρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 

δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α'/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α'/
27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
159/τ.Α'/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4452/2017.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 650/19-05-2017 αίτηση της Ελέ-
νης Συμεωνάκη, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ανα-
φορικά με αίτημα ένταξής της στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
20 του ν. 4452/2017.

8. Την αριθμ. 8/07-06-2017 (θέμα 2ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με την οποία ορί-
στηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση της αίτησης 
της Ελένης Συμεωνάκη για ένταξή της στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π..

9. Τη με αριθμ. 785/14-06-2017 ομόφωνα θετική ειση-
γητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής.

10. Τη με αριθμ. 10/21-06-2017 (θέμα 3ο) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού 
Τ.Ε., στην οποία διατυπώνεται η ομόφωνη σύμφωνη γνώ-
μη των μελών της, για την ένταξη της Ελένης Συμεωνάκη 
στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

11. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Ελένης 
Συμεωνάκη.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 122/1999 «Οργανισμός διοι-
κητικών υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (ΦΕΚ 127/22-06-1999 
τ.Α').

13. Την αριθμ. 2108/20-07-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων Οργα-
νισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα».

14. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20-12-2013 τ.Β').

15. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31-12-2014 τ.Β').
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16. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

18. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (ΦΕΚ 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

19. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν,

20. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (ΦΕΚ 781/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
03-11-2015) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ., διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε την Ελένη Συμεωνάκη του Γεωργίου, η 
οποία υπηρετεί σε οργανική θέση διοικητικού προσωπι-

κού (Δ.Π), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μηχανικών Αυτο-
ματισμού με βαθμό Α' και Μ.Κ. 9, σε συνιστώμενη-με 
μετατροπή και αντίστοιχη κατάργηση της ως άνω ανα-
φερόμενης θέσης που κατέχει- οργανική θέση ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), στο Τμήμα Μη-
χανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Ιδρύματος, διότι έχει τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο εδάφιο α' του άρθρου 66 του 
ν. 4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4452/2017.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αιγάλεω, 13 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026643107170008*
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