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Με την αριθ. 53/13/04−02−15 Καταλογιστική Πράξη του
Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α΄ Τε−
λωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκ−
δόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν.
2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα
με το από 21/02/13 Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβα−
σης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που καταχωρήθη−
κε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αυτή αντίστοιχο
βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α
53/13, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού 1.500 € πλέον
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MCHEDLISHVILI Tamaz,
οδός Βας. Αλεξάνδρου 75− Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
και ήδη αγνώστου διαμονής, με αρ. διαβατ. Αρχών Γε−
ωργίας 05ΑΒ82066/10−01−07, για τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας πενήντα εννέα (59)
πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται από
τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150
παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
F
(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MCHEDLISHVILI Tamaz.
Με την αριθ. 113/13/04−02−15 Καταλογισπκή Πράξη του
Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α΄ Τε−
λωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφω−
να με το από 27/03/13 Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παρά−
βασης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που καταχωρή−
θηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αυτή αντίστοιχο
βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α
113/13, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού 1.500 € πλέον
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ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MCHEDLISHVILI Tamaz,
οδός Βας. Αλεξάνδρου 75 − Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
και ήδη αγνώστου διαμονής, με αρ. διαβατ. Αρχών Γε−
ωργίας 05ΑΒ82066/10−01−07, για τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας ενενήντα επτά (97)
πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται από
τα άρ. 119 και 142 παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150
παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
F
(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MCHEDLISHVILI Tamaz.
Με την αριθ. 52/13/04−02−15 Καταλογιστική Πράξη του
Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α΄ Τε−
λωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και
σύμφωνα με το από 21/02/13 Πρωτόκολλο Τελωνειακής
Παράβασης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που κατα−
χωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αυτή αντί−
στοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων
με α/α 52/13, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο
των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού 1.500 €
πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MCHEDLISHVILI
Tamaz, οδός Βας. Αλεξάνδρου 75− Λαγκαδάς Θεσσα−
λονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, με αρ. διαβατ.
Αρχών Γεωργίας 05ΑΒ82066/10−01−07, για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας είκοσι
(20) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
F
(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MCHEDLISHVILI Tamaz.
Με την αριθ. 239/13/25−05−15 Καταλογιστική Πράξη
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του
Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η
οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5
εδ. β΄ του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και σύμφωνα με το από 17/07/13 Πρωτόκολλο Τελω−
νειακής Παράβασης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης,
που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία
αυτή αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Πα−
ραβάσεων με α/α 239/13, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη
στο τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
ποσού 1729,80 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον
MCHEDLISHVILI Tamaz, οδός Βας. Αλεξάνδρου 75− Λα−
γκαδάς Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, με
αρ. διαβατ. Αρχών Γεωργίας 05ΑΒ82066/10−01−07, για
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσό−
τητας εκατόν εβδομήντα εννέα (179) πακέτων τσιγάρων,
η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και
142 παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού

Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του
ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 55665/5948
(5)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπηρεσιών του Δήμου
Πύργου σε 24ωρη βάση – Εξαίρεση από την εφαρ−
μογή της πενθημέρου εργασίας.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 § 3 και 6 του Ν.3584/2007
«Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης." και του άρθρου 8 § Α4ββ του
Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/27.12.2010 τεύχος Α΄) Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄/2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6.2.2015
(ΦΕΚ 24 Α΄) καθώς και το άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93 Α΄).
5. Την αριθμ. 110/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πύργου, με την οποία αποφασίζεται
η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργα−
σίας και ο καθορισμός ωραρίου εργασίας υπηρεσιών
του Δήμου.
6. Την αριθμ. 14961/15−5−2015 βεβαίωση του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου
Πύργου.
7. Το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του τμήματος Πο−
λιτικής Προστασίας και του τμήματος Αυτεπιστασίας –
Συντηρήσεων και Αγροτικής Οδοποιίας της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, επιβάλλεται η
εξαίρεση από τη πενθήμερη εργασία και η λειτουργία
σε 24ωρη βάση, αποφασίζουμε:
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου εξαιρούμε από την
εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας και καθιερώνουμε
την λειτουργία των υπηρεσιών, ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικά το τμήμα
Πολιτικής Προστασίας και το τμήμα Αυτεπιστασίας –
Συντηρήσεων και Αγροτικής Οδοποιίας, θα λειτουργούν
σε 24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του μήνα συμπερι−
λαμβανομένων όλων των Σαββατο−Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών − αργιών του έτους με το παρακάτω
προσωπικό κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα:
• Έξι (6) οδηγοί κλάδου ΔΕ 29
• Τέσσερις (4) χειριστές μηχανημάτων ΔΕ 28
• Τρεις (3)ΤΕ 3 Πολιτικοί Μηχανικοί
• Ένας (1) ΤΕ Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών
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• Ένας (1) ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχ/κών
• Ένας (1) ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχ/κων
Τόσο η λειτουργία της ανωτέρω υπηρεσίας με εξαιρέ−
σεις σε βάρδιες 24ωρης λειτουργίας, για όλες τις ημέ−
ρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών του έτους, όσο και η απασχόληση
του συνόλου ή μέρους του αναφερόμενου προσωπικού
σε αυτές θα καθορίζεται με ευθύνη της Δημοτικής Αρ−
χής και των προϊσταμένων της διεύθυνσης και τμήματος
με γνώμονα κάθε φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες − αργίες, θα είναι κάθε φορά η προβλε−
πόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.
Από την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την αρίθμ.
12735/20−3−2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό
έτους 2015, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 6.000,00€ και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.
30.6012.01. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν ανάλο−
γες πιστώσεις στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Ιουνίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 28464
(6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου ΠΕ
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κέρκυρας, δυνά−
μει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4325/2015
(ΦΕΚ Α΄47).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.2, περ.(α) του
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3) Το αριθμ. οικ.16773/15−05−2015 έγγραφο (ΑΔΑ: 7ΖΥΡ−
465ΦΘΕ−ΣO3) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης (εγκύκλιος: 14) περί επανασύστα−
σης Δημοτικής Αστυνομίας.
4) Την αριθμ. 28464/20−05−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
της υπαλλήλου που κατετέθη στον Δήμο μας.
5) Την αριθμ. 29848/26−05−2015 βεβαίωση της Αναπλ.
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δή−
μου μας, με την οποία βεβαιώνεται ότι η Μαρία−Νικο−
λαΐς Καλτσούκη του Χαραλάμπους, κατά τη θέση της
σε διαθεσιμότητα, κατείχε τον Γ΄ βαθμό και το Βασικό
Μισθό αυτού.
6) Την αριθμ. 32377/04−06−15 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την ύπαρξη
πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−05−2015 της υπαλλήλου του Δή−
μου Μαρίας − Νικολαΐδος Καλτσούκη του Χαραλάμπους,
σε οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας
με βαθμό Γ΄ και τον Βασικού Μισθού αυτού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 5 Ιουνίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
F
Aριθμ. 27973
(7)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου TE
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κέρκυρας, δυνά−
μει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4325/2015
(ΦΕΚ Α΄47).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.2, περ.(α) του
Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3) Το αριθμ. οικ. 16773/15−05−2015 έγγραφο (ΑΔΑ: 7ΖΥΡ−
465ΦΘΕ−ΣΟ3) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης (εγκύκλιος: 14) περί επανασύστα−
σης Δημοτικής Αστυνομίας.
4) Την αριθμ. 27973/18−05−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του
υπαλλήλου που κατετέθη στον Δήμο μας.
5) Την αριθμ. 29848/26−05−2015 βεβαίωση της Αναπλ.
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Σταύρος Δοβανάς
του Αποστόλου, κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα,
κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το 1o μισθολογικό κλιμάκιο.
6) Την αριθμ. 32377/04−06−2015 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την ύπαρξη
πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−05−2015 του υπαλλήλου του Δή−
μου Σταύρου Δοβανά του Αποστόλου, σε οργανική θέση
του κλάδου TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε΄ και
μισθολογικό κλιμάκιο 1o.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 5 Ιουνίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
F
Αριθμ. 27879
(8)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου ΔΕ
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κέρκυρας, δυνά−
μει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4325/2015
(ΦΕΚ Α΄47).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.2, περ.(γ) του
Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
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3) Το αριθμ. oικ. 16773/15−05−2015 έγγραφο (ΑΔΑ: 7ΖΥΡ−
465ΦΘΕ−ΣO3) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης (εγκύκλιος: 14) περί επανασύστα−
σης Δημοτικής Αστυνομίας.
4) Την αριθμ. 27879/18−05−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του
υπαλλήλου που κατετέθη στον Δήμο μας.
5) Την αριθμ. 29848/26−05−2015 βεβαίωση της Αναπλ.
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Γεώργιος Προβατάς
του Σπυρίδωνος, κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα,
κατείχε τον Γ΄ βαθμό και το 1o μισθολογικό κλιμάκιο.
6) Την αριθμ. 32377/04−06−2015 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την ύπαρξη
πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−05−2015 του υπαλλήλου του Δή−
μου Γεωργίου Προβατά του Σπυρίδωνος, σε οργανική
θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό
Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1o.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την από 21.5.2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλλή−
λου που κατετέθη στο δήμο μας.
3. Την υπ’ αριθμ. 12246/02−06−2015 βεβαίωση της Πρ/
νης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προ−
στασίας του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η
Μπριλάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ κατά τη θέση της
σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το 1ο μι−
σθολογικό κλιμάκιο.
4. Την υπ’ αριθμ. 12205/02−06−2015 βεβαίωση της οικο−
νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης για την ύπαρξη
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του δήμου
Μπριλάκη Φωτεινής του Εμμανουήλ, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με τον Ε΄ Βαθμό
και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 5 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
F

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
F
Αριθμ. 2680
(9)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1α και παρ. 2α του
Ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την από 18/05/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
3. Την υπ’ αριθμ. 12260/02−06−2015 βεβαίωση της Πρ/
νης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προ−
στασίας του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο
Αστρινάκης Θεόδωρος του Ιωάννη κατά τη θέση του
σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το 1ο μι−
σθολογικό κλιμάκιο.
4. Την υπ’ αριθμ. 12204/02−06−2015 βεβαίωση της οικο−
νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης για την ύπαρξη
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δήμου
Αστρινάκη Θεόδωρου του Ιωάννη, σε οργανική θέση του
κλάδου TE Δημοτικής Αστυνομίας με τον Ε΄ Βαθμό και
το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 3 Ιουνίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 2681
(10)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1α και παρ. 2α του
Ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−

Ρέθυμνο, 3 Ιουνίου 2015

Αριθμ. 2679
(11)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1α και παρ. 2α του
Ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την από 13/05/2015 εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλ−
λήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
3. Την υπ’ αριθμ. 12247/02−06−2015 βεβαίωση της Πρ/
νης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προ−
στασίας του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η
Τσινιαράκη Πολύμνια του Ανδρέα κατά τη θέση της σε
διαθεσιμότητα κατείχε τον Δ΄ βαθμό και το 2ο μισθο−
λογικό κλιμάκιο.
4. Την υπ’ αριθμ. 12196/02−06−2015 βεβαίωση της οικο−
νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης για την ύπαρξη
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του δήμου
Τσινιαράκη Πολύμνιας του Ανδρέα, σε οργανική θέση
του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με τον Δ΄ Βαθμό
και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 3 Ιουνίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 21980
(12)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Κοινωνικής Πληροφορικής − Social
Informatics Laboratory – SIL» στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Μεσολογγίου της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
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2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κα−
νονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 § 5 εδαφ. α.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου της Σχολής Δι−
οίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Συ−
νέλευση Τμήματος 19/16−12−2014) για την ίδρυση Εργα−
στηρίου «Εργαστήριο Kοινωνικής Πληροφορικής − Social
Informatics Laboratory− SIL».
4. Την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
για την ίδρυση Εργαστηρίου «Εργαστήριο Kοινωνικής
Πληροφορικής − Social Informatics Laboratory− SIL».
5. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 4/
02−03−2015).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμoύ του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο «Εργαστήριο Kοινωνικής Πλη−
ροφορικής» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσο−
λογγίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας. Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρίου
είναι: Social Informatics Laboratory− SIL. Το εργαστή−
ριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανάγκες
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη μεταφορά και
διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα γνω−
στικά αντικείμενα:
• Κοινωνική Μηχανική.
• Oι Κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής,
• Η Χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής στις Κοινωνι−
κές Επιστήμες,
• Η Πληροφορική ως εργαλείο Κοινωνικής Έρευνας,
• Η Επίδραση Κοινωνικών Πρακτικών και Κινημάτων
στην Επιστήμη της Πληροφορικής.
ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Kοινωνικής Πληροφορι−
κής» στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών ανα−
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων Μεσολογγίου της Σχολής Διοίκησης και Οικο−
νομίας, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την κάλυψη
των αναγκών επιστημονικών μελετών και διατριβών σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και σε θέματα που εμπί−
πτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών
προσανατολισμών του τμήματος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με
τη φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα
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του εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέ−
σματα που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη εφαρμογών
Kοινωνικής Μηχανικής, Επεξεργασίας και Ανάλυσης Κοι−
νωνικών Δεδομένων και Γνωσιακών Βάσεων Δεδομένων.
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τη διάθεση ερευνη−
τικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ−
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς,
στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογ−
γίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα
εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου,
καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του
άρθρου 95 του Ν.4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλί−
ας του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 και Επιστημονικούς,
Εργαστηριακούς Συνεργάτες του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. Επίσης στο εργαστήριο
δύνανται να απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες,
ερευνητές και προσκεκλημένοι καθηγητές από ΑΕΙ ημε−
δαπής και της αλλοδαπής για τη διεκπεραίωση των
ερευνητικών έργων.
ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα−
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορί−
ζεται όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για
τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α), ο Δι−
ευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με τη διαδικασία που
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη
μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής

13680

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου
διδακτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.
3. Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου Kοινωνικής
Πληροφορικής, ορίζεται ο Δρ. Χρήστος Τσουραμάνης,
Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Με−
σολογγίου, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 6. Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Kοινωνικής Πληροφο−
ρικής», εδρεύει στο Μεσολόγγι (π. ΤΕΙ Μεσολογγίου)
και στεγάζεται σε συγκεκριμένη αίθουσα του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, στα νέα κτίρια
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας. Ο χώρος του εργαστηρίου διαθέτει τον απα−
ραίτητο εξοπλισμό (γραφεία, Ηλεκτρονικούς Υπολογι−
στές, προτζέκτορα κ.λπ.) για την προώθηση της εκπαί−
δευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασί−
ες και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από
συνεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά
έργα.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ−
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και
ερευνητικά προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων
του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη

συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.
ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι − Έσοδα
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.δ. 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των απο−
τελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης
του ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από
πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κλπ. θα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την
σωστή προβολή του.
ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 21979
(13)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Βάσεων Δεδομένων και Πληρο−
φοριακών Συστημάτων − Computing & Information
Systems – CisLab» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή−
σεων Μεσολογγίου της Σχολής Διοίκησης και Οικο−
νομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
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2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κα−
νονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 § 5 εδαφ. α.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
(Συνέλευση Τμήματος 19/16−12−2014) για την ίδρυση Ερ−
γαστηρίου «Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συ−
στημάτων − Computing & Information Systems – CisLab».
4. Την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
για την ίδρυση Εργαστηρίου «Βάσεων Δεδομένων και
Πληροφοριακών Συστημάτων − Computing & Information
Systems – CisLab».
5. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 4/02−
03−2015).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμoύ του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο «Βάσεων Δεδομένων και Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων − Computing & Information
Systems – CisLab» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μεσολογγίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρί−
ου είναι: Computing & Information Systems – CisLab. Το
εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαί−
δευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανά−
γκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη μεταφορά
και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα:
• Βάσεις δεδομένων
• Πληροφοριακά Συστήματα
• e−Business, e−Marketing, e−Commerce
• Ε–Learning
• Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
• Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Απόδοσης Πληρο−
φοριακών Συστημάτων
• Λειτουργικά Συστήματα
• Τηλεματική και νέες Υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο «Βάσεων Δεδομένων και Πληροφορι−
ακών Συστημάτων − Computing & Information Systems –
CisLab» στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών ανα−
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων Μεσολογγίου της Σχολής Διοίκησης και Οικο−
νομίας, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την κάλυψη
των αναγκών επιστημονικών μελετών και διατριβών σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και σε θέματα που εμπί−
πτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών
προσανατολισμών του τμήματος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
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των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με
τη φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα
του εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσμα−
τα που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη εφαρμογών Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (Δια−
δικτυακές εφαρμογές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Semantic
Web, Οντολογίες, Τηλεσυνεργασία, Εκπαίδευση από
Απόσταση, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, κ.α.).
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τη διάθεση ερευνη−
τικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ−
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς,
στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογ−
γίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα
εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου,
καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του
άρθρου 95 του Ν.4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλί−
ας του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 και Επιστημονικούς,
Εργαστηριακούς Συνεργάτες του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. Επίσης στο εργαστήριο
δύνανται να απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες,
ερευνητές και προσκεκλημένοι καθηγητές από ΑΕΙ ημε−
δαπής και της αλλοδαπής για τη διεκπεραίωση των
ερευνητικών έργων.
ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα−
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορί−
ζεται όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για
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τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α), ο Δι−
ευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με τη διαδικασία που
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη
μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής
Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου
διδακτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.
3. Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου «Βάσεων Δε−
δομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων − Computing
& Information Systems – CisLab», ορίζεται ο Δρ. Αριστο−
γιάννης Γαρμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 6. Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο «Βάσεων Δεδομένων και Πληροφορι−
ακών Συστημάτων − Computing & Information Systems –
CisLab», εδρεύει στο Μεσολόγγι (π. ΤΕΙ Μεσολογγίου)
και στεγάζεται σε συγκεκριμένη αίθουσα του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, στα νέα
κτίρια της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας. Ο χώρος του εργαστηρίου διαθέτει
τον απαραίτητο εξοπλισμό (γραφεία, Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές, προτζέκτορα, διαδραστικό πίνακα, κ.λπ.)
για την προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της
ανάπτυξης και καινοτομίας.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασί−
ες και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από
συνεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά
έργα.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.

Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ−
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και
ερευνητικά προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων
του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.
ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι − Έσοδα
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.δ. 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των απο−
τελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης
του ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από
πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κλπ. θα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την
σωστή προβολή του.
ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
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