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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2814.4.5/01/2015
(1)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμενικού
Ταμείου ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Β΄ Εξαμήνου 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014) «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».

β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 με
θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011), όπως
αυτές έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα, με την παρ. 1
του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014)
και την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄
85/11.4.2012), καθώς και των παρ. 3, 4 και 6 του ιδίου ως
άνω άρθρου του Ν. 4024/2011.
γ) Του άρθρου 5 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149), η περίπτωση
(α) του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).
δ) Του Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
ε) Του άρθρο 2 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανα−
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις».
στ) Του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
ζ) Του Π.δ. 24 (ΦΕΚ 20 Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
η) Του Π.δ. 25 (ΦΕΚ 21 Α΄/27.01.2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Της υπ’ αριθμ. Υ92/20−02−2015 απόφασης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ Β΄ 385/
25−02−2015).
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23/12/2014 έγγρα−
φο Υπ. Οικονομικών/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημο−
σιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, με το οποίο μας
διαβιβάστηκε η εγκύκλιος για την εκτέλεση του Προϋ−
πολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 344.1.4/05/31−12−2014 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έγκριση Προϋπολο−
γισμού του Λ.Τ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2015».
4. Την αριθμ.3/2015 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής
του Λ.Τ. Φθιώτιδας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το
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αριθμ. πρωτ. 959/19−05−2015 έγγραφο του Λ.Τ. Φθιώτιδας,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες, για μία (01) υπάλληλο
που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, από την
έκδοση της παρούσης μέχρι 31−12−2015, προς αντιμετώ−
πιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών και ειδικότερα:
− Τήρηση − σύνταξη − διεκπεραίωση πρακτικών και
εγγράφων.
− Τήρηση λογιστικών βιβλίων, πρωτοκόλλου, έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων, είσπραξη εσόδων, διαχείριση
τελών καταλοίπων, παρακολούθηση του ελλιμενισμού
των σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια του Νομού.
− Αποδόσεις κρατήσεων, μετάβαση εκτός και εντός
έδρας της Υπηρεσίας για διεκπεραίωση υποθέσεων.
− Εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια και την απο−
στολή στοιχείων ηλεκτρονικά σε Υπηρεσίες και στην
Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
− Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
− Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, πλανό−
διων πωλητών, εισπράξεις από παραβάσεις ΚΟΚ.
2. Η υπερωριακή απασχόληση αφορά τη μοναδι−
κή υπάλληλο που υπηρετεί στο Λ.Τ. Φθιώτιδας, ενώ
ο αριθμός των ωρών θα εξαρτηθεί από τις πραγμα−
τικές υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προκειμένου
να διασφαλιστεί η ομαλή του λειτουργία για το χρο−
νικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας μέχρι
30−06−2015. Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες υπερωριακής
εργασίας δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι
(120) το εξάμηνο. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση
της υπερωριακής απασχόλησης είναι ο Πρόεδρος του
Λ.Τ. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή αυτού τον Αντιπρόεδρο
του Λ.Τ. Φθιώτιδας, Λιμενάρχη Στυλίδας.
3. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από την
ανωτέρω αιτία ύψους 680,00 €, θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 1.300,00 € «Απο−
ζημίωση για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου
Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικ. έτους 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 69058/2015
(2)
Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συ−
νταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2015.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του Ν.δ. 4605/1966
«περί αυξήσεως των συντάξεων και βοηθημάτων του
Δημοσίου κ.λπ.», β) του Ν.δ. 1342/1973 «περί συνταξιοδο−
τήσεως του μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού
των ΣΕΚ», γ) του άρθρου 24 του Ν. 1043/1980, δ) το
άρθρο 12 του Ν. 3036/2002 και ε) τις παραγ. 1 και 2 του
άρθρου 4 του Ν. 3670/2008.
2. Τις αποφάσεις ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Φ 443.8/81/159047/
Σ. 738 αριθμ. Εγκυκλίου: 1/14 Οκτ. 2014, αναφορικά με
την ρύθμιση της Λουτροθεραπείας και Αεροθεραπείας
των αναπήρων πολέμου έτους 2015.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ.59/2015 (Φ.Ε.Κ. 256/2015 τ. Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη για το τρέχον έτος σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακό−
σια πενήντα ευρώ (633.750,00 €), η οποία θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους Κ.Α.Ε.
της υποκατηγορίας 0600 − του ειδικού φορέα 23/200
(Υπουργείο Οικονομικών − Γενικές Κρατικές Δαπάνες)
και Κ.Α.Ε. 0559 − φορέας 11110 προϋπολογισμός Κεντρι−
κής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ) για τους δικαιούχους Στρατιω−
τικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε ως επίδομα αεροθεραπείας για τη θε−
ρινή περίοδο 2015 στους δικαιούμενους συνταξιούχους
του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ
(250,00 €).
2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:
Α. Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περιπτώ−
σεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.δ. 4605/1966.
Β. Στους συνταξιούχους της περίπτ. γ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ανωτέρω Ν.δ/τος που σύμφωνα με γνω−
μάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των
ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, κρίθηκαν ότι έχουν
ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατω−
τέρω κατηγορίες συνταξιούχων:
α) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 2588/1921 και Ν. 875/
1979 Πολεμικής Αποστρατείας.
β) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 362/1943.
γ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.δ 1044/1971,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1043/1980.
δ) Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που
υπάχθηκαν στο Ν.δ. 330/1947.
ε) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. 1579/1950
και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό
και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή.
στ) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του Α.Ν. 1855/1951,
Ν.δ. 412/1970 και Ν. 1543/1985.
ζ) Αναπήρων του Ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που
έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής και λαμβά−
νουν σύνταξη αναπηρίας).
η) Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν. 1543/1985.
θ) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/1943, όπως
ισχύει μέχρι σήμερα.
ι) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/1989.
Γ. Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξ
αιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24.3.1969 από−
φαση Υ.Ε.Α.).
Δ. Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ, α) που έχουν δια−
τηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.δ. 3395/1955
τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας
και περίθαλψής του, από φυματίωση πάσχοντα, προ−
σωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ
(Ν. 1961/1951), β) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα
με το άρθρο 11 του Ν.δ. 3395/1955 και γ) που συντα−
ξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από την ισχύ του
Ν.δ. 3395/1955 και δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
αυτού.
Ε. Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτικούς και Κοινο−
τικούς συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/ 1985.
3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:
α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να
λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή
(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ.
Ι.Κ.Α., Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.).
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β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το
έτος 2015 από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ.
γ) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους είναι
πληρωτέα μετά την 30.9.2015 ή που η διαταγή εγγραφής
τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά
την 31.10.2015 (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 4605/1966).
4. Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπορούν να
πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτησή
τους, στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
5. Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα
καταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την 10 Ιου−
λίου 2015 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση
ή φόρο.
6. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αερο−
θεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό
δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να
ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση
που θα υποβληθεί στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Χο−
ρήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Διεύθυνση Διενέρ−
γειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί
των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων
του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2015.
Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωση
τους κατά του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
(3)
Επιβολή προστίμων στον ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για απλή Τελωνειακή παράβαση.
Με την υπ’ αριθμ. 16/2013/2015/23−06−2015 ΚΑΤΑΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα
152 παρ 5, 150 παρ. 3 εδ. β΄, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 2ζ,
2θ και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 137
Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον σε βάρος του εμφαίνοντος στη ΔΑΟ της
Υπηρεσίας, ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με
δηλωθείσα διεύθυνση στο TAXIS, ή στα αρχεία της
Ελληνικής Αστυνομίας τις διευθύνσεις α) Παρνασσί−
δος 45, Περιστέρι Αττικής, β) Θριασίου Πεδίου 10, Μα−
γούλα Αττικής, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
021253759 και Α.Δ.Τ. AM 044257/03−10−2014 εκδοθέν
από το Τμήμα Ασφαλείας Μάνδρας Αττικής, το ποσό
ύψους 2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) που
αντιστοιχεί στο πρόστιμο, της τελωνειακής παράβαση
που υπέπεσε του άρθρου 137, κεφάλαιο Α΄ παράγρα−
φος 1 του Ν. 2960/2001 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας
DAIMLERCHRYSLER (SMART), τύπου MC 01 με αριθμό
πλαισίου WME01MC011H109073, που συνίσταται στο ότι
ενώ είχε υποβληθεί η δήλωση άφιξης του οχήματος από
τον υπόχρεο, πλην όμως δεν προσήλθε στην Τελωνειακή
Αρχή μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που
το τέλος ταξινόμησης κατέστη απαιτητό για την νόμιμη
τακτοποίηση του οχήματος.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
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(4)
Επιβολή φόρων στον ΤΣΙΡΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του
ΧΡΗΣΤΟΥ στην τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ.
Με την υπ’ αριθμ. 140/2010/2014/22−06−2015 ΚΑΤΑΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31, 142 παρ. 3 και
150§3 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε αλληλέγ−
γυα και εις ολόκληρον σε βάρος του παραλήπτη στη
ΔΕΦΚ 10170/25−06−2015 ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του
ΧΡΗΣΤΟΥ, με δηλωθείσα διεύθυνση ΜΑΤΣΑ 10 ΚΗΦΙ−
ΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
011259399 και Α.Δ.Τ. Χ 573032, το ποσό ύψους 3.158,30 €
(τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα
λεπτών) που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες φόρους,
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός
Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας BMW Mini Cooper με αριθμό
πλαισίου WMWRC31080TH29988, που συνίσταται στον
τελωνισμό του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών
στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα
να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 763/1
(5)
Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής
και δημοσίευσης των Δηλώσεων Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. σύμφω−
να με το άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης
υπ’ αριθμ. 27217/505/4−6−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1442).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως το άρθρο 11 αυτού,
β. τον Ν. 2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α΄/2000), όπως ισχύει,
γ. τον Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011),
δ. τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014),
ε. την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 27217/505/
4−6−2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής
Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρού−
μενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23
του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012» (ΦΕΚ 1442/Β΄/14−6−2013),
στ. την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 11926/261
«Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται
η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών»
(ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011),
ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13−11−2012 «Έναρξη
Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κε−
ραιών» (ΦΕΚ 3295/Β΄/11−12−2012),
η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19−7−2012 «Κανο−
νισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ
2529/Β΄/17−9−2012),
θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
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Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση τίθεται σε λειτουργία,
ως τμήμα της διαδικτυακής εφαρμογής του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), διαδικτυακή
εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση
των Δηλώσεων Εγκαταστάσεων Κατασκευών Κεραιών
Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης
(Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης υπ’ αριθμ. 27217/505/4−6−2013 (ΦΕΚ 1442/
Β΄/14−6−2013).
2. Η διαδικτυακή εφαρμογή της παραγράφου 1 δύνα−
ται να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή
των Δηλώσεων Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. και των σχετικών εγγράφων,
για την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και τη δημοσι−
οποίηση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, για
τη διεκπεραίωση αιτήσεων παύσης ισχύος Δηλώσεων
Ε.Κ.Κ.Χ.Ο, για την ενημέρωση των Δηλούντων για θέ−
ματα που άπτονται των Δηλώσεων καθώς και για την
κοινοποίηση προς τους Δηλούντες σχετικών εγγράφων
και Διοικητικών Πράξεων.
3. Επιπλέον, με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ότι
η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ δύναται να χρησι−
μοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίω−
ση αιτήσεων παύσης ισχύος Δηλώσεων Τυποποιημένων
Κατασκευών Κεραιών σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθμ. 11926/261/2011 (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011),
Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών,
σύμφωνα με το Άρθρο 61 του Ν. 4313/2014, καθώς και για
την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων
ανάκλησης αδειών κατασκευών κεραιών και πιστοποι−
ητικών πληρότητας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Δηλώσεις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.: Οι Δηλώσεις Εγκαταστάσεων
Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής
Περιβαλλοντικής Όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.), σύμφωνα με το
άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
27217/505/4−6−2013.
Διαδικτυακή Εφαρμογή: Η διαδικτυακή εφαρμογή που
τίθεται σε λειτουργία με την παρούσα απόφαση.
Δηλούντες: Οι έχοντες την υποχρέωση να υποβάλλουν
τις Δηλώσεις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., σύμφωνα με την κοινή υπουρ−
γική απόφαση υπ’ αριθμ. 27217/505/4−6−2013.
Τελικός Χρήστης (Διαδικτυακής Εφαρμογής): Φυσι−
κό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στη Διαδικτυακή
Εφαρμογή εκπροσωπώντας τον Δηλούντα.
2. Για τους λοιπούς όρους της παρούσας, ισχύουν οι
ορισμοί που περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθεσία
και ιδίως στο Ν. 4070/2012, το Ν. 2801/2000 και την κοινή
υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 27217/505/4−6−2013.
Άρθρο 3
Πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή
1. Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή γίνεται
μέσω του διαδικτυακού τόπου spectrum.eett.gr της ΕΕΤΤ
με χρήση διαπιστευτηρίων (αναγνωριστικό χρήστη και
συνθηματικό).

2. Οι Δηλούντες και οι Τελικοί Χρήστες εγγράφονται
στη Διαδικτυακή Εφαρμογή κατόπιν αίτησής τους προς
την ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της
ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13−11−2012 (ΦΕΚ 3295/Β΄/11−12−2012).
Άρθρο 4
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής
και Δημοσίευση των Δηλώσεων
1. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα
στους Δηλούντες να καταχωρίσουν με ηλεκτρονικό τρό−
πο τα στοιχεία της Δήλωσης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. και να αναρτή−
σουν στη Διαδικτυακή Εφαρμογή τα συνοδευτικά της
Δήλωσης έγγραφα και δικαιολογητικά.
2. Μετά την τελική υποβολή Δήλωσης, που μπορεί
να γίνεται από τελικούς χρήστες του ΣΗΛΥΑ με ρόλο
Τεχνικού Υπευθύνου, αποδίδεται αυτόματα αριθμός
πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της Δήλωσης δεν
τροποποιείται.
3. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορικό
κάθε Δήλωσης που περιλαμβάνει τις πράξεις που γίνο−
νται μέσω του ΣΗΛΥΑ κατά την εξέταση μίας Δήλωσης.
Το ιστορικό είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες που
συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης
της Δήλωσης.
4. Οι Δηλώσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
της ΕΕΤΤ ή μέσω άλλης κατάλληλης πληροφοριακής
υποδομής προσβάσιμης στο κοινό.
Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις − Έναρξη ισχύος
1. Για τους δηλούντες και τους φορείς του δημοσίου
τομέα και τους τελικούς χρήστες αυτών που έχουν
εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ πριν την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας δεν απαιτείται η εκ νέου εγγραφή τους στο
ΣΗΛΥΑ για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής και
εξέτασης των Δηλώσεων μέσω του ΣΗΛΥΑ.
2. Στη Διαδικτυακή Εφαρμογή θα μεταφερθούν όλες οι
πληροφορίες των ιστοσελίδων της παραγράφου 3 του
άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
27217/505/4−6−2013.
3. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και ο αρμόδιος για θέματα
Τηλεπικοινωνιών Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ εξουσιοδοτού−
νται για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του
άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
27217/505/4−6−2013 ανακοίνωσης όπου θα αναφέρεται
και ο ακριβής τρόπος δημοσίευσης των Δηλώσεων.
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015
Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 20153432
(6)
Ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Τεχνολογι−
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του μόνιμου μέ−
λους ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μανουσό−
πουλου Χρήστου του Αντωνίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 29 παρ. 2 και 79 παρ.
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4 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) όπως ισχύουν
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 περ. 2
του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11−2−2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ Α΄/15−5−2014).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2015021001/10−02−2015 Απόφαση
του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2015030501/5−3−2015 εισήγηση
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί ένταξης του
ανωτέρω στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
6. Οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου: α) Το πτυ−
χίο Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και β) Το Μεταπτυχιακό δίπλω−
μα σπουδών με ειδίκευση στα «Προηγμένα Συστήματα
Πληροφορικής» στην κατεύθυνση «Συστήματα Υποστή−
ριξης Αποφάσεων» του Τμήματος Πληροφορικής της
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
7. Την από 3−4−2015 (συνεδρίαση 8η) απόφαση της
Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, αφού ελήφθη υπόψιν, μεταξύ άλλων,
το Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών του που εμπίπτει
στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πληροφορικής»
που κρίθηκε συναφές προς γνωστικό αντικείμενο που
θεραπεύεται από τη Σχολή.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20141477/14−3−2014 διαπιστωτική
πράξη Πρύτανη «Αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων με−
λών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
στις θέσεις ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 − Σύ−
σταση προσωποπαγών θέσεων κατηγορίας ΔΕ» (ΦΕΚ
907/τ Β΄/11−4−2014), με την οποία ο ανωτέρω εντάχθηκε
αυτοδίκαια από 11−2−2014 σε οργανική θέση ΕΤΕΠ του
Πανεπιστημίου, κατηγορίας ΠΕ, του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011.
9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο
στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικό
διάταγμα.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2015020901/09−02−2015 αίτηση
του ενδιαφερομένου
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20135747/7−11−2013 απόφαση
Πρύτανη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος
υπογραφής στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΦΕΚ 2934/τ.Β΄/20−11−2013)
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτι−
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του άρθρου 29 παρ. 2 του
Ν. 4009/2011 της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας
ΠΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μανουσόπουλου Χρή−
στου του Αντωνίου, μετά την από 3−4−2015 απόφαση της
Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, επειδή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ−
ματος σπουδών και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις,
προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό − εφαρμοσμέ−
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νο διδακτικό έργο και την αυτοδίκαιη μετατροπή της
οργανικής θέσης ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ που κατέχει σε
αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 2
του Ν. 4009/2011 μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας
την, κατά το χρόνο της ένταξης του, βαθμολογική και
μισθολογική κατάσταση του έως την έκδοση του προ−
βλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011
προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2015
Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας Πανεπιστημίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1155/12884
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 124512/Β7/04.08.2014 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2221/τ.Β΄ 13.08.2014) που αφορά
στην Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δημό−
σια Υγεία».
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) και
ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι−
ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009)
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24
τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/07.10.2014
(ΦΕΚ 223 τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι−
στωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 124512/Β7/04.08.2014 (ΦΕΚ 2221/τ.Β΄/
13−08.2014) υπουργική απόφαση που αφορά στην Έγκρι−
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα−
νεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δημόσια Υγεία».
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
(αριθμ. 632/8−12−2014).
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8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 49/12.1.2015
και 53/5.3.2015).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε το άρθρο 11 «Κόστος λειτουργίας» της
υπουργικής απόφασης 124512/Β7/04.08.2014 (ΦΕΚ 2221/
τ.Β΄/13.08.2014) που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο «Δημόσια Υγεία»», ως ακολούθως:
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ., βάσει του
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), ανέρχεται σε
40.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Δαπάνες μετακινήσεων

10.000

Αμοιβές διδασκόντων

14.000

Αναλώσιμα

4.000

Δαπάνες Δημοσιότητας

1.000

Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια

2.000

Υποτροφίες και Απαλλαγές κατα−
βολής διδάκτρων

4.000

Άλλες δαπάνες

5.000

Σύνολο

40.000

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται
από δίδακτρα και ιδίους πόρους (ερευνητικά προγράμ−
ματα, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα κ.λπ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 18 Ιουνίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 1545
(8)
Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρων της Δ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του Π.δ. 195/2003 (ΦΕΚ Α΄ 156/2003)
«Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων
Νήσων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2916/2001, σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», καθώς και κάθε
διάταξη νόμου και προεδρικού διατάγματος που ισχύει
και καθορίζει αρμοδιότητες Προέδρου TEΙ.
3. Τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ−
γίας των ΑΕΙ (ΠΔ 160) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220/
τ. Α΄/2008 και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 83045/Ζ1/2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 392/
03−06−2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων για τη «Συγκρότηση της Διοικού−
σας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».
5. Την ανάγκη κατανομής αρμοδιοτήτων Προέδρου και
τριών (3) Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
6. Την υπ’ αριθμ. 22/09−06−2015 (θέμα 1, υπόθεμα 1)
απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων «Εκχώρηση και
Κατανομή αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:
Ως προς τις αρμοδιότητες του Προέδρου και των
τριών (3) Αντιπροέδρων της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
τα εξής:
Πρόεδρος: Ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται
εκ του Νόμου και όσες δεν ανατίθενται δια της πα−
ρούσης στους τρεις (3) Αντιπροέδρους του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου,
ο τελευταίος αναπληρώνεται από τους Αντιπροέδρους
με την κατά τα κατωτέρω σειρά.
Αντιπρόεδρος Α΄:
− Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών και υπεύθυνος διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
− Εισηγείται την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.
− Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της οργά−
νωσης των εκπαιδευτικών μονάδων και των υπηρεσιών
του Ιδρύματος.
− Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής διαδικα−
σίας και οργάνωσης.
− Είναι υπεύθυνος για τα θέματα μετακινήσεων εσω−
τερικού – εξωτερικού (μέσω ΕΛΚΕ).
Αντιπρόεδρος Β΄:
− Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής δράσης,
σπουδαστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής καθώς και για
θέματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
− Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των ακαδημαϊκών
μονάδων και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν
στο ακαδημαϊκό προσωπικό.
− Εισηγείται θέματα που αφορούν σπουδές, εξετάσεις
και προγράμματα.
− Είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία αξιολόγησης των
δομών του Τ.Ε.Ι., τη μελέτη και την κατάρτιση των προ−
γραμμάτων σπουδών.
− Είναι υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση.
− Είναι υπεύθυνος ψηφιακών δικτύων.
− Είναι υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη, έντυπα και πε−
ριοδικά.
− Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια βιβλίων, συγ−
γραμμάτων και επιστημονικών περιοδικών.
− Εισηγείται για θέματα χρηματοδοτήσεων ερευνητι−
κών, εκπαιδευτικών επιμορφωτικών, πολιτιστικών κ.λπ.
προγραμμάτων, οργανώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων,
συνεδρίων ή εκδηλώσεων.
− Είναι υπεύθυνος για τις εκπαιδευτικές εκδρομές.
− Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των πάσης φύσε−
ως ιδρυματικών εκδόσεων.
− Είναι υπεύθυνος για τις συμβάσεις του Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Αντιπρόεδρος Γ΄:
− Είναι υπεύθυνος για θέματα Πολιτισμού, Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Είναι υπεύθυνος για θέματα σχέσεων και ανταλλα−
γών με άλλα Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.
− Εποπτεύει τις δραστηριότητες του προγράμματος
Erasmus.
− Είναι υπεύθυνος φοιτητικής μέριμνας και ιδίως της
λειτουργίας των φοιτητικών λεσχών σίτισης, της στέ−
γασης, της καθαριότητας και της μεταφοράς.
− Εποπτεύει τη λειτουργία των Διδασκαλείων του
Ιδρύματος.
− Είναι υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες του Συνηγό−
ρου του φοιτητή καθώς και την εποπτεία των Φοιτητι−
κών Εστιών (αν αυτές υπάρχουν).
− Εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία του έργου
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
− Έχει την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στη
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φύλαξη, ασφάλεια και πυρασφάλεια των φοιτητικών
χώρων και θεμάτων διοικητικής υποστήριξης των εν
λόγω υπηρεσιών.
− Είναι υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
− Είναι υπεύθυνος για τις αθλητικές δραστηριότητες.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των
Αντιπροέδρων, οι αρμοδιότητες που του έχουν εκχω−
ρηθεί ασκούνται από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015
O Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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