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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΓΑΛΥΠΕ» (πρώην «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΑΛΥΠΕ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3299/2004.

2

Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ
ΟΛΙΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SOLAR OLIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
(πρώην «SOLAR OLIVE ΕΠΕ» με δ.τ. «SOLAR OLIVE
ΕΠΕ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004.

3

Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

4

Απονομή Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε ΔΥ του
ΓΕΑ/Β5.

5

Ορισμός του Δήμου Βόλου ως Ενδιάμεσου Φορέα
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/
Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή
των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

6

Έγκριση κατανομής δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

7

Ορισμός Διατάκτη.

Αρ. Φύλλου 3663

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΓΑΛΥΠΕ» (πρώην «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΑΛΥΠΕ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την απόφαση 108038/ΥΠΕ/5/02440/Ε/ν. 3299/
2004/06-10-2017 του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, α) τροποποιείται η
απόφαση υπαγωγής ως προς την επωνυμία και τη μετοχική σύνθεση του φορέα της επένδυσης και β) πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΑΛΥΠΕ», που αφορά στη δημιουργία δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, ονομαστικής ισχύος
79,95 kW έκαστος, στις θέσεις Λαμπρογιάννη και Βουναρά, της Τοπικής Κοινότητας Καινούριου Χωριού, της
Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής, του Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης
στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων
λεπτών (575.893,64 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (143.973,41 €)
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά
ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (230.357,46 €) που αποτελεί μέσο ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
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4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων μίας χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο
ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (201.562,77 €) που
αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
08-10-2015.
6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 352.890 kWh/
έτος.
7. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 159,98 kW.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
της επιχορήγησης ποσού διακοσίων τριάντα χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
(230.357,46 €), στην επένδυση με την απόφαση υπαγωγής 58351/ΥΠΕ/5/02440/Ε/ν. 3299/2004/29-12-2011
(Β΄ 3255), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7,
του ν. 4399/2016 και την υπουργική απόφαση 77685/
21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (Β΄ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ
ΟΛΙΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SOLAR OLIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
(πρώην «SOLAR OLIVE ΕΠΕ» με δ.τ. «SOLAR OLIVE
ΕΠΕ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την απόφαση 108033/ΥΠΕ/5/00543/Ε/ν. 3299/
2004/06-10-2017 του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, α) τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής ως προς την επωνυμία, την
νομική μορφή και τη μετοχική σύνθεση του φορέα της
επένδυσης και β) πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SOLAR OLIVE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που αφορά στην εγκατάσταση
δύο (2) φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 96 kW έκαστο,
στις θέσεις: α) Ζουγγρί και β) Γράφου, του Δήμου Μολάων, του Νομού Λακωνίας, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τριών χιλιά-
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δων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτών (1.073.788,65 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (345.759,95 €)
που αποτελεί ποσοστό 32,2% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα
πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (429.515,46 €) που
αποτελεί μέσο ποσοστό 40,0% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(298.513,24 €) που αποτελεί ποσοστό 27,8% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 23-06-2015.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 193,44 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 310.000 kWh/
έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή της
επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
(429.515,46 €) στην επένδυση με την απόφαση υπαγωγής 58239/ΥΠΕ/5/00543/Ε/ν. 3299/2004/15-12-2008
(Β΄ 2599), όπως ισχύει.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ.
7, του ν. 4399/2016 και την υπουργική απόφαση 77685/
21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (Β΄ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθ. 108745/ΕΥΘΥ 783
(3)
Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).
2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες
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διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2
αυτού.
3. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί Διορισμού Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την αριθ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση,
όπως ισχύει (Β΄ 3722).
7. Το αριθ. πρωτ. 13443/17.7.2017 έγγραφο της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ.
8. Το γεγονός ότι η παρούσα αφορά σε έργα βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.
9. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις σχετικές
αποφάσεις ένταξης σε προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τηρουμένων των εκάστοτε
ετησίων ορίων του ΠΔΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που δύνανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4314/2014, όπως ισχύει, προστίθεται σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου και η ακόλουθη:
«ιε. Τα ποσά πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της
δράσης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών
δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση
δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις
ένταξης των πράξεων που εκδίδονται για τη δράση «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του
εκπαιδευτικού συστήματος» για την ΠΠ 2014-2020 στο
πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετοχής».
Άρθρο 2
Η περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014
αντικαθίσταται ως εξής: «ια. Οι δαπάνες μεγάλων έργων,
κατά την έννοια του Κανονισμού, που υπερβαίνουν το
ποσό που έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, ή υπερβαίνουν τους διαθέσιμους από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
πόρους και κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργική
τους ολοκλήρωση».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθ. Φ. 473/8410/Σ.2626
(4)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε ΔΥ του
ΓΕΑ/Β5.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΥΚ) ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
με το 185ο πρακτικό της 22ης Συνεδρίασής του, της
14-09-2017.
γ. Την αριθ. 247372/5-9-2016 απόφαση περί Διορισμού Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
(ΦΕΚ 469/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
δ. Τη Φ.900/102/247412/Σ. 560/9-9-2016 απόφαση
περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής
Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄), αποφασίζουμε:
Την απονομή της Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στη ΔΥ
ΚΛ/ΔΕ (Δ-Γ) με Δ΄ βαθμό ΒΕΡΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΑΜ:8552),
του ΓΕΑ/Β5, διότι η Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης Κωφών Γυναικών της οποίας είναι αθλήτρια, συμμετέχοντας
στους 23ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, που
διεξήχθησαν στη Σαμψούντα της Τουρκίας, από 18 έως
31 Ιουλίου 2017, κατέκτησε την ύψιστη αθλητική καταξίωση, το χρυσό μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας έτσι τη
διάκριση που είχε επιτύχει το 2016 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Κωφών, στη Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ι

Αριθ. 3019
(5)
Ορισμός του Δήμου Βόλου ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και
επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-04-2005).
2. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
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σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13,
παρ. 7α, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και
το άρθρο 123, παρ. 6.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου,
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.
6. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
7. Την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των
ΕΚ με αριθμό C(2014)10183 final/18-12-2014 που
αφορά την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (κωδ. CCI
2014GR16M2OP003).
8. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ 331/
23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015) «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41545/ Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000
(ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016
(ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».
10. Την αριθ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ 1217/
08.12.2015 [ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015] «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αριθ.
22 του ν. 4314/2014».
11. Την αριθ. πρωτ. 3018/09-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΖ87ΛΡ6ΛΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την
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έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
12. Την αριθ. πρωτ. 2989/05-10-2017 εισήγηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά τη θετική
αξιολόγηση του Δήμου Βόλου ως Ενδιάμεσου Φορέα
όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή πράξεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
2014-2020
Ο Δήμος Βόλου ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 - 2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/ τα
καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού
1303/2013, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα που ανατίθενται
Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΒΑΑ)», τα ακόλουθα καθήκοντα/τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον
προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή
αιτήσεων/ προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, προκειμένου να
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφειά
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)»
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και με το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, όπως αυτά έχουν
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το
σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που
δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης
Συστήματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016
(ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει ότι απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
καθηκόντων του.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)
Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος
Βόλου αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Ορίζει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα
πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν στην αξιολόγηση
των πράξεων.
2. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ τον νέο ορισμό των προσώπων σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της
Απόφασης Ορισμού των προσώπων που ασχολούνται
με την αξιολόγηση των πράξεων.
3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους ΕΦ.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.
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6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρέχει σε
αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων
που έχουν ανατεθεί.
7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο,
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, στο
πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας
απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των
παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020,
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή τους.
2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δεδομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο
Βόλου στο ΟΠΣ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
οτην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:
3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επιλογής από τον ΕΦ.
3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανείς.
3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον Δήμο Βόλου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που του
έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον Δήμο Βόλου από την Αρχή Ελέγχου
και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.
3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρούνται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Οκτωβρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθ. Γεν. 13025
(6)
Έγκριση κατανομής δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθ. 376η/14-09-2017 τακτική συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων
εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (A310), το ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων
διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/
15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί
Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το π.δ. 358/1998 (ΦΕΚ τ.Α΄240/29-10-1998) «Περί
Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Κρήτης».
3. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄45/09-03-1999) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131/28-6-2006, τ. Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο , Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
5. Το διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν σήμερα.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
7. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
8. Το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την αριθ. πρωτ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
9. Την αριθ. 11119/01-09-2016 πράξη Συγκρότησης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως ισχύει.
10. Το με αριθ. Γεν. Πρωτ.: 11260/11-09-2017 έγγραφο
της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Σοφίας Γιαλεδάκη.
11. Την αριθ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018» (ΑΔΑ:7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6).
12. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την αριθ. 362η/Ακαδημαϊκά 18ο/15-122016 τακτική συνεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.
14. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει:
την κατανομή δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης για το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 4009/2011, ως ακολούθως:
α/α

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ.
ΘΕΣΕΩΝ

1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

2

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

3

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

4

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

6

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1

7

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1

8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1
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9

ΦΥΣΙΚΗΣ

1

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

11

ΧΗΜΕΙΑΣ

1

12

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

13

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

1

14

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 9 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθ. 4811/Φ.20
Ορισμός Διατάκτη.

(7)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 57, παρ.
2α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/
6-9-1999), σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται τα Παραρτήματα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ρέθυμνο και στην Σητεία.
5. Τις διατάξεις π.δ. 247/2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/
17-9-2003), σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται τα Παραρτήματα του ΤΕΙ Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα.
6. Την αριθ. 4544/Φ20/08-09-2017 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης σχετικά με τον ορισμό νέου
Αντιπρύτανη και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Αντιπρυτάνεων.
7. Την αριθ. 162/θ 1/10-08-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ)
Κρήτης (ΦΕΚ 401/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21-8-2017) «Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης- Ορισμός Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης».
8. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Ορίζεται διατάκτης δαπανών, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης, ο Β΄ Αντιπρύτανης Ιωάννης Καλιακάτσος, Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02036631810170008*

