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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της 18/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Ιωνίας, περί σύστασης δύο (2)
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για το έτος 2018.

3

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» για το έτος
2018.

4

Έγκριση υπερωριών μονίμων υπαλλήλων Δήμου
Ιθάκης έτους 2018.

5

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του RuprechtKarls University of Heidelberg της Γερμανίας, για
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

6

Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας,Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση» και Καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

Αρ. Φύλλου 726

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11572/4284
(1)
Έγκριση της 18/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Ιωνίας, περί σύστασης δύο (2)
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α/2016) «Χωρικός σχεδιασμός -Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017
(ΦΕΚ 24/Α/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
9. Την 41/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την οποία
αναγνωρίστηκε ότι ο Ευάγγελος Παλιορίτης του Πασχάλη και ο Νικόλαος Κανακάρης του Γεωργίου συνδέονται
με το Δήμο Νέας Ιωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
10. Το 512664/27.11.2017 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών.
11. Την 42063/19.12.2017 γνωμοδότηση της νομικής
συμβούλου του Δήμου Νέας Ιωνίας.
12. Την 261/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας περί παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης των ενδίκων μέσων κατά της 41/2015 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως προς τους δύο
ενάγοντες, Ευάγγελο Παλιορίτη και Νικόλαο Κανακάρη.
13. Την 18/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας, περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
14. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση
και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την
εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904
παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 18/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Ιωνίας, περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΝΥΜΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εργατών
ΠΑΛΙΟΡΙΤΗΣ
ΥΕ
1
καθαριότητας
του Πασχάλη

Τεύχος Β’ 726/02.03.2018

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εργατών
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΥΕ
1
καθαριότητας
του Γεωργίου
Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε
τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
29.235,00 € περίπου, σε βάρος των ΚΑ. 20.6021.0001
και 20.6052.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας
Ιωνίας οικονομικού έτους 2018, ανάλογη δε δαπάνη θα
προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 1085
(2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και την υποπαρ. δ9 της
παρ. δ του αρθρ. 2 του ν. 4336/2015.
6. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 250/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ),
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.
7. Το αριθ. πρωτ. 30/19-01-2018 έγγραφο του Ν.Π.
Δήμου Βισαλτίας για μετακίνηση των υπηρετούντων σ'
αυτόν υπαλλήλων του εκτός έδρας.
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8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους
2018 και έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 500,00 ευρώ
στον Κ.Α. Ε.006073.01 με την ένδειξη «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια
και σεμινάρια Παιδικών Σταθμών», σύμφωνα με την
αριθ. 35/1-01-2018 βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ. τουΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α., αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των υπηρετούντων στο ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου
Βισαλτίας ως εξής:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1
2

10
1

3

1

4

1

5

1

TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ
ΕΤΟΣ ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
5
5
5
5
5

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα
με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και
κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ' έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και την υποπαρ. δ9 της
παρ. δ του αρθρ. 2 του ν. 4336/2015.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017.
7. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 250/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ),
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.
8. Το αριθ. πρωτ. 720/08-12-2017 έγγραφο του Ν.Π.
Δήμου Εμμανουήλ Παππά για μετακίνηση των υπηρετούντων σ' αυτόν υπαλλήλων του εκτός έδρας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη 600 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του
Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δήμου Εμμανουήλ Παππά οικονομικού έτους
2018 και έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 600 ευρώ στον
Κ.Α. 15.6422.01 με την ένδειξη «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση υπαλλήλων για μετακινήσεις εκτός έδρας
στο εσωτερικό» σύμφωνα με την αριθ. 721/08-12-2017
βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Κ.Α.Κ.Π.Ο, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά
το έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων των υπηρετούντων στο. Κ.Α.Κ.Π.Ο Δήμου
Εμμανουήλ Παππά ως εξής:
ΚΑΤΗΑ/Α
ΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Σέρρες, 7 Φεβρουαρίου 2018

1

ΠΕ

1

Ο Συντονιστής

2

TE

3

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
I

Αριθμ. 22712/2017
(3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» για το
έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ’ ETΟΣ ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
20
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ15
ΚΟΜΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα
με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και
κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ' έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 7 Φεβρουαρίου 2018
Ο Συντονιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
I

Αριθμ. απόφ. 48/2018
(4)
Έγκριση υπερωριών μονίμων υπαλλήλων Δήμου
Ιθάκης έτους 2018.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 58, του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 ν. 4071/2012
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 163/30-1-2013 τ. Β΄).
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο
8. Την υπ’ αριθμ. 18155/5-02-2018 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
με θέμα «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών
Δήμου Ιθάκης για το έτος 2018» (ΦΕΚ 460/14-2-2018
τ. Β΄).
9. To γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να
απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
καθώς και ημέρες αργιών και εορτών:
A. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ /24ωρη λειτουργία
Για την απρόσκοπτη εξασφάλιση της υδροδότησης
της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων απαιτείται
η εργασία των υπαλλήλων σε μη εργάσιμες ημέρες και
ώρες, επί πλέον δε και πέραν του κανονικού ωραρίου
και συγκεκριμένα:
1- Η πόλη της Ιθάκης υδροδοτείται πέντε ημέρες την
βδομάδα από Τρίτη έως και Σάββατο από τέσσερες (4)
ώρες κάθε φορά.
2- Τα χωριά Εξωγή, Ανωγή, Λεύκη και Αη Γιάννης δεν
διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης αλλά ούτε και πηγές, οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται με νερό των μονάδων
αφαλάτωσης του Δήμου, που προμηθεύονται πανάκριβα
από ιδιωτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα.
3- Οι πηγές υδροδότησης του Δήμου είναι οι τέσσερες
αυτόματες μονάδες αφαλάτωσης (δύο 500Μ3 στην πόλη
της Ιθάκης, μία 200Μ3 στο Σταυρό και μία 120Μ3 στο
Κιόνι. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η λειτουργία
τους παρακολουθείται μέσω Η/Υ από το γραφείο της
υπηρεσίας ύδρευσης, κατά τις υπόλοιπες ημέρες και
ώρες ένα ασύρματο alarm ειδοποιεί τρείς υπαλλήλους
στα τηλέφωνα τους οι οποίοι σε περίπτωση βλάβης θα
πρέπει να επέμβουν άμεσα.
4- Οι μονάδες αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης
θαλασσινού νερού είναι σύνθετα, πολύπλοκα, ειδικά και
πανάκριβα μηχανήματα και ως εκ τούτου η λειτουργία
και παρακολούθηση τους προσεκτική, ειδική και επισταμένη.
5- Πολλές από τις εργασίες λειτουργίας των μονάδων δεν μπορούν ούτε να προγραμματιστούν ούτε να
προβλεφτούν, πολύ περισσότερο δε οι βλάβες. Π.χ. δεν
μπορούν να συμπληρωθούν από Παρασκευή όλα τα
δοχεία των χημικών ώστε να μην προκύψει ανάγκη το
Σαββατοκύριακο, αφού οι δοσολογίες είναι συγκεκριμένες. Η διακοπή της λειτουργίας μιας μονάδας δε μπορεί
να είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά εξαρτάται από
διάφορους ετερογενείς παράγοντες όπως φράξιμο ή
σπάσιμο στην αντλία θαλάσσης, διακοπή, ασυμμετρία
ή αυξομείωση τάσης ΔΕΗ, αστοχία κάποιου αισθητήρα
οργάνου ελέγχου: πίεσης, διαγωγιμότητας, ΡΗ, Redox,
θερμοκρασίας, ροής, στάθμης κ.λπ.
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6- Καθημερινά και καθ΄ όλο το έτος οι εργαζόμενοι
διαχειρίζονται επικίνδυνα και σε μεγάλες ποσότητες
χημικά όπως:
- Θειικό οξύ 98%
(25τον.)
- Υποχλωριώδες νάτριο 14%
(9τον.)
//
// (granular)
(400kg)
- Όξινο Θειώδες νάτριο (μεταμπισουλφίτ) (750kg)
- Υδροξείδιο του Νατρίου 50%
(1τον)
- Υδροχλωρικό οξύ 33%
(310kg)
- Αντικαθαλατωτικό RPI-3000A
(1.5τον)
- HYDROLIT-CA (25Kg)
(4τον)
- P3 ULTRASIL 73 (21Κg)
(189Kg)
- P3 ULTRASIL 141 (24Kg)
(192Kg)
7- Τα δίκτυα των χωριών Σταυρός, Κολιερή, Πλατρειθιάς, Άγιοι Σαράντα, Λαχός, Φρίκες, Κιόνι και το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου της πόλης της Ιθάκης είναι
πεπαλαιωμένα με υλικά και εξαρτήματα που από χρόνια
έχουν κλείσει τον κύκλο της ζωής τους.
B: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / 24ωρη λειτουργία
Για την απρόσκοπτη εξασφάλιση της αποκομιδής και
της μεταφοράς των απορριμμάτων σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου απαιτείται επιπλέον
απασχόληση των εργαζομένων σε μη εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
O Δήμοs δεν διαθέτει ΧΥΤΑ και τα απορρίμματα μεταφέρονται σχεδόν καθημερινά με αυτοκίνητα της υπηρεσίας στο ΧΥΤΑ της Κεφαλονιάς. Αυτό σημαίνει ότι εκ των
πραγμάτων φεύγουν πρωί από Ιθάκη και επιστρέφουν
πότε στις 4μ.μ. (αν προλάβουν) και πότε 12 νυκτερινή
και υποχρεωτικά από την ώρα που φθάνουν χρειάζονται
ακόμη επί πλέον ώρες για την επιστροφή του αυτοκινήτου στο χώρο μεταφόρτωσης [ καθαριότητα αυτοκινήτου κ.λπ. για την επομένη ημέρα που θα εκτελέσει
δρομολόγιο].
Ο Δήμος διαθέτει 4 οδηγούς που εκτελούν εναλλάξ
τα δρομολόγια στο ΧΥΤΑ , 5 εργάτες που δουλεύουν
υπερωριακά για τη περισυλλογή των απορριμμάτων
και μεταφόρτωση στα αυτοκίνητα [όταν επιστρέφουν]
για να είναι έτοιμα για το επόμενο δρομολόγιο [4 πρωί-8
πρωί, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει χώρο με προδιαγραφές
που να μπορούν να παραμείνουν για ημέρες ] και ένα
συντηρητή αυτοκινήτων που χρήζει υπερωριών για τη
συντήρηση των αυτοκινήτων λόγω καθημερινής μετακίνησης για την ασφάλεια των οδηγών, εκτελώντας παράλληλα και καθήκοντα εργάτη για την αντιμετώπιση των
αναγκών καθαριότητας της πόλης και καλής λειτουργίας
της υπηρεσίας.
Ο Δήμος είναι σε διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ
4 μόνιμων υπαλλήλων, δύο [2] οδηγών και δύο [2] εργατών. Οι ΙΔΟΧ που υπηρετούν σήμερα λήγει η σύμβασή
τους 31-3-2018, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
του Δήμου έτους 2018 αναλυτικά ως εξής:
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 24ωρη λειτουργία
Υπάλληλοι που υπηρετούν: Επτά (7)
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό είκοσι (120)
ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
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Ενενήντα έξι (96) ώρες για νυκτερινές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για Α΄ εξάμηνο και ενενήντα έξι {96]
ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
H σχετική πίστωση ύψους 6.500,00 Ευρώ, προβλέπεται
στον Κ.Α. 25.6012 (ΚΑΠ) προϋπολογισμού έτους 2018.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24ωρη λειτουργία
Α. Μόνιμοι υπάλληλοι: Δέκα (10)
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό είκοσι (120)
ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Εκατό ογδόντα (180) ώρες για νυκτερινές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για Α΄ εξάμηνο και εκατό ογδόντα
(180) ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Β. Υπάλληλοι με νέα πρόσληψη: Τέσσερις (4)
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό είκοσι (120)
ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
H σχετική πίστωση ύψους 6.500,00 Ευρώ, προβλέπεται
στον Κ.Α. 20.6012.01 (καθαριότητας) προϋπολογισμού
έτους 2018.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιθάκη, 16 Φεβρουαρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 13931 π.έ.
(5)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του RuprechtKarls University of Heidelberg της Γερμανίας, για
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α).
6. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 190/23-2-2017) μετά από εισήγηση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 238/24-11-2016).
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του
Ruprecht-Karls University of Heidelberg, της Γερμανίας.
8. Το έγγραφο με αριθμό 61020/Ζ1/17-4-2015 του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι το Universitat Heidelberg, της Γερμανίας έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές
προς τα Ελληνικά ΑΕΙ.
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του RuprechtKarls University of Heidelberg της Γερμανίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων
με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
I

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/21712/2386/417
(6)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας,Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση»
και Καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (Β΄ 327)
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον
«Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη».
2. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
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3. Το με αριθ. ΔΠΘ/ΤΙΕΘΝ/13832/488/06.11.2017
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/13833/142/290/06.11.2017) έγγραφο
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
4. Τη με αριθ. 91/49/09 Νοεμβρίου 2017 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/13833/683/18.12.2017) απόφαση της Συγκλήτου
του Δ.Π.Θ
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με το με ημερομηνία 09.11.2017
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
στο οποίο αναφέρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. (άρθρο 60 του ν. 4386/2016),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο με την
επωνυμία «Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση» / "Laboratory of Technologies,
Research and Applications in Education"
Άρθρο 2
Αποστολή
To Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις επιστημονικές
περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής και της Πληροφορικής με έμφαση στις επιστημονικές διεπαφές τους.
2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και των μελών του
(καθηγητών και λεκτόρων και ΕΔΙΠ)" σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών
του Τμήματος στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών με σκοπό την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.
4. Τη δημιουργία, ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας
σε θέματα που αφορούν στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
στο πλαίσιο των μορφών τόσο της τυπικής όσο και της
μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
5. Την περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτητριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα
επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου μέσα από
σεμινάρια και δραστηριότητες σχεδιασμού, υλοποίησης
παιδαγωγικών παρεμβάσεων και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.
6. Την ανάπτυξη και παροχή μεθοδολογικών εργαλείων στους εκπαιδευόμενους που θα τους επιτρέπουν να
συνδέουν την επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική
πράξη.
7. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω-
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θούν προσομοιωτικά με την επίλυση προβλημάτων που
θα αντιμετωπίσουν ως εκπαιδευτικοί.
8. Την οργάνωση, υποστήριξη και εποπτεία της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τους κατάρτισης σε
σχολεία ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και την
υποβοήθηση διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών ερευνών που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της παραγράφου 1.
9. Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων είτε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είτε από εξωτερικούς
χρηματοδότες, καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα άλλων φορέων.
10. Τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένης αξίας και άλλων
προσωπικοτήτων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή
των σκοπών του Εργαστηρίου.
11. Την έκδοση έντυπων ή ψηφιακών περιοδικών
δημοσιευμάτων, πορισμάτων των ερευνών, πρακτικών
συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, καθώς και αυτοτελών μελετών αφιερωμένων στα γνωστικά αντικείμενα
που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν
εκπονηθεί στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
12. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιστημονικούς Φορείς ή Συλλόγους Εκπαιδευτικών της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του Εργαστηρίου.
13. Τη συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (π.χ.
Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού κ. ά.) καθώς
και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικούς
Φορείς.
14. Την οργάνωση βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές, λογισμικά και καινοτόμες
πρακτικές που συνδέονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση.
15. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης για υποψήφιους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
Άρθρο 3
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Στο Εργαστήριο εντάσσονται ύστερα από αίτηση τους
που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. οι εξής:
1. Καθηγητές, Λέκτορες, Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. οι
οποίοι έχουν εκλεγεί και θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
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2. Οι διδάσκοντες στο Τμήμα ως ειδικοί επιστήμονες
ή επισκέπτες Καθηγητές που θεραπεύουν τα γνωστικά
αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
3. Επιστήμονες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται
στο άρθρο 2 και επιθυμούν να ενταχθούν στο Εργαστήριο.
4. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στο Τμήμα
και επιθυμούν να ενταχθούν στο Εργαστήριο.
5. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και
μεταδιδακτορικοί ερευνητές οι οποίοι φοιτούν σε ΠΜΣ
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Δ.Π.Θ. ή εκπονούν διδακτορική διατριβή ή μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1.
6. Μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού
που διατίθενται στο Εργαστήριο με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος.
7. Στην περίπτωση που θα είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημονικού ή διοικητικού
προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας στο Εργαστήριο
για την ανάπτυξη των διδακτικών και ερευνητικών του
δραστηριοτήτων, η πρόσληψη διενεργείται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος ή/και του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος
είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
του Δ.Π.Θ. και έχει εκλεγεί σε γνωστικό αντικείμενο από
αυτά που μνημονεύονται στο άρθρο 2.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
όπως ισχύει κάθε φορά και αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Διευθυντή
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
και συγκεκριμένα:
1. Έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του
Εργαστηρίου και της επίβλεψης του προσωπικού.
2. Καταρτίζει και εισηγείται στον οικείο Τομέα ή στο
Τμήμα τον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή του.
3. Υποβάλλει στον οικείο Τομέα ή στο Τμήμα τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
4. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
5. Μεριμνά για τη συνεργασία του Εργαστηρίου με
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και
εξωτερικού.
6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
και τη διαχείριση των εσόδων και των εν γένει πόρων
του Εργαστηρίου.
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7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
8. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
9. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μεριμνά
για την τήρηση του αρχείου και των παραστατικών στοιχείων.
10. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα του Δ.Π.Θ.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Οι χώροι στέγασης του Εργαστηρίου παραχωρούνται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ή της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ.. Στους χώρους αυτούς τοποθετούνται ενδεικτικές
πινακίδες με την ονομασία του Εργαστηρίου και όποια
άλλα στοιχεία κριθούν σκόπιμα από τον Διευθυντή του.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του
Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που
έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο και από όσους συνεργάζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προτεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που
δεν υφίσταται σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον
Διευθυντή με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής
του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου από το λοιπό προσωπικό
του Τμήματος ή από οποιονδήποτε άλλον είναι δυνατή
ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν
παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
4. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, ο Διευθυντής του καθορίζει τις μονάδες εκείνες του Δημόσιου
ή του Ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
5. Το Εργαστήριο μπορεί να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις παροχής έργου ανάλογα με τις ανάγκες
του διδακτικού ή/και του ερευνητικού έργου.
6. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη
που αναλαμβάνει το Εργαστήριο ορίζεται ένας υπεύθυνος μεταξύ των Καθηγητών και Λεκτόρων που έχουν
ενταχθεί σ' αυτό και ενημερώνεται σχετικά η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
7. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας και τις σχετικές αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων του. Το ωράριο εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων που εντάσσονται στο Εργαστήριο
είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή
από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού. Είναι
δε δυνατό να λειτουργήσει σε ώρες και ημέρες εκτός
ωραρίου, προκειμένου να φιλοξενήσει διδακτικά ή ερευνητικά προγράμματα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκριση του διευθυντή με τις προϋποθέσεις
που τίθενται.
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8. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο διδακτικού ή ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων του Εργαστηρίου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη σχετική απόφαση. Ο
Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση των οργάνων και
του υλικού που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους του,
καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
9. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική εκπαίδευση επί των οργάνων αυτών και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του
προς τούτο. Κινητά όργανα και σκεύη που παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών πρέπει να επιστρέφονται,
μετά από την χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί στους χρήστες.
Άρθρο 8
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με άρθρο 60 του
ν. 4386/2016 (Α΄83). Ειδικότερα μπορεί να προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Την χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση εξειδικευμένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς.
3. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
4. Την απευθείας χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Ερευνών ή από
την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας
του Δ.Π.Θ.
5. Τον προϋπολογισμό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο πλαίσιο ερευνητικής ή διδακτικής
συνεργασίας με το Εργαστήριο.
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6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με το
άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως ισχύει κάθε
φορά.
7. Τις κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το
Δ.Π.Θ. για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Δ.Π.Θ.
8. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο που προέρχεται από τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής
βιβλία και στοιχεία:
1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Αρχείο εγγράφων της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Βιβλίο επιστημονικών οργάνων και υλικού.
6. Κατάλογος περιοδικών και βιβλίων.
7. Κατάλογος και αρχείο μελετών που εκπονούνται στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου μπορεί
να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο
για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 2 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρύτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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