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3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 306/2015 απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με
χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ραφήνας του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου (Ζ΄ Αττικής)».
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Αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου
Αμαρουσίου Τσουκλείδη Ηρακλή του Σπυρίδωνος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ
Μουσικών, στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΤΕ Μουσικών (ν. 4325/2015 άρθρο 26 παρ. 8).

5

Αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου του Δήμου
Αμαρουσίου Ζησιμοπούλου Χρυσούλας του Γεωργίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ
Μουσικών, στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΤΕ Μουσικών (ν. 4325/2015 άρθρο 26 παρ. 8).
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Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

7

Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ» στη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
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Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
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και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

Αρ. Φύλλου 2632

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αύξηση του ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του
Δήμου Ρεθύμνης.
Με την αριθμ. 208/12-4-2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016 και έπειτα
από την αριθμ. πρωτ.: 23396/5-10-2016 αίτηση της κάτωθι
υπαλλήλου, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας
της Καλλιόπης Ζαφειροπούλου του Θεόδωρου, υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και
ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, σε
σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α. 20.6021.001
και 20.6052.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017 του οικείου Δήμου και αντίστοιχης πρόβλεψης για
τα επόμενα έτη: 6360/21-3-2017).
[Αριθμός βεβαίωσης ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και
λαμβανομένων υπόψη (για την παρούσα αύξηση του
ωραρίου εργασίας της ως άνω υπαλλήλου) δικαιολογητικών του οικείου Δήμου: 17374/11-7-2017].
(Η από 27-3-2017 βεβαίωση του Δήμου Ρεθύμνης περί
μη υπηρέτησης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στον οικείο Δήμο).
[Αριθμ. απόφ. της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης (Δ/νση Διοίκησης/Τμήμα Δ/κού-Οικ/
κού Ν. Ρεθύμνης) περί ελέγχου νομιμότητας της ως άνω
απόφασης του Δήμου Ρεθύμνης: 440/27-6-2017].
(Αριθμός απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 9247/ 19 -07-2017).
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 238/2017
(2)
Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 22η/06-7-2017 θέμα 8°)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις α) αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/
τ.Β΄/4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14-12-2011) και β) αριθμ.
109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του
ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/23-3-1999) «Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α/
17-12-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
4. Το γεγονός ότι από τη μελέτη των μετρητικών στοιχείων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας έχει
αποδειχθεί ότι τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής παρουσιάζεται αιχμή στις τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και ιδιαίτερα όσον αφορά ρύπους, στο σχηματισμό των
οποίων, σημαντικά συμμετέχει η κυκλοφορία των οχημάτων.
5. Το γεγονός ότι η μείωση της αιχμής της κυκλοφορίας
θα έχει θετικό αποτέλεσμα στη μείωση της αιχμής της
ρύπανσης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:
Τον καθορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας των Επιχειρήσεων, Υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων (Super
Markets, Πολυκαταστήματα, Αλυσίδες Καταστημάτων),
για το έτος 2017, καθ' όλο το 24ώρο πλην των ωρών
από 07:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ., για τα φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στους
εξής δρόμους:
1. α) Στο κέντρο της πόλης της Αθήνας (εντός του εσωτερικού δακτυλίου)
1. β) Στις περιμετρικές οδούς του εσωτερικού δακτυλίου:
- Πανόρμου
- Πατησίων, Αριστοτέλους, Γ' Σεπτεμβρίου, Αχαρνών,
Λιοσίων, Κυψέλης, Λένορμαν, Γαλατσίου (περιοχή Αθηνών)
- Φιλολάου (περιοχή Παγκρατίου)
- Φορμίωνος (από Ριζάρη μέχρι Καραολή και Δημητρίου) (περιοχές Παγκράτι -Βύρωνα)
- Υμηττού (από Βρυαξίδος μέχρι Χίου) (περιοχή Παγκρατίου)
- Γ. Παπανδρέου (από Παπάγου μέχρι τη συμβολή της
με Κοκκινοπούλου) (περιοχή Ζωγράφου)
- Ούλοφ Πάλμε (περιοχή Ιλισίων)
- Στην Ιερά Οδό (από Κηφισού έως Θηβών) (περιοχή
Αιγάλεω)
- Στην Θηβών (από λόφο Αξιωματικών έως Ιερά Οδό)
(περιοχή Αιγάλεω)
- Λεωφόρο Βουλιαγμένης
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- Αγ. Δημητρίου - Στριγγάρι (ευρύτερη περιοχή Πλατείας Καλογήρων)
- Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) - Δημοσθένους - Σιβιταγίδου Δαβάκη (περιοχή Καλλιθέας)
- Ελ. Βενιζέλου - Αρτάκης - Μάχης - Αναλάτου - Ομήρου - 25ης Μαρτίου και 2ας Μαΐου (πλατεία Ν. Σμύρνης)
(περιοχή Νέας Σμύρνης)
- Αχιλλέως - Αμφιθέας - Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Παλαιού Φαλήρου)
- Λαγουμιτζή -Δημητρακοπούλου - Βεΐκου - Πειραιώς
(περιοχή Αθηνών)
1. γ) Στη Λεωφόρο Μεσογείων
2. Στον Πειραιά στις κεντρικές λεωφόρους και οδούς
της πόλης: Ηρ. Πολυτεχνείου -Γρ. Λαμπράκη - Βασ. Γεωργίου - Ακτή Μιαούλη - Ακτή Ποσειδώνος - 2ας Μεραρχίας Γούναρη - Τσαμαδού - Εθν. Αντιστάσεως - 34ου Συντάγματος- Ακτή Μουτσοπούλου - Ακτή Καλλιμασιώτη - Ακτή
Θεμιστοκλέους- Ελευθερίου Βενιζέλου.
3. Από τις απαγορεύσεις του εδαφίου 1(α΄) του παρόντος εξαιρείται η τροφοδοσία καταστημάτων νωπών
αλιευμάτων Βαρβακείου Αγοράς.
4. Για την τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας εφαρμόζονται
οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΜΕΟ/
στ/οικ./1190/1995 «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας
οχημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας» (Β΄ 252),
όπως ισχύει.
5. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλονται οι ποινές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/17-12-2014 (ΦΕΚ 261/
τ.Α΄/17-12-2014).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
Ι

Αριθμ. 259/2017
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 306/2015 απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με
χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ραφήνας του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου (Ζ΄ Αττικής)».
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 23η/13-7-2017 θέμα 8ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
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118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β΄/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/τ.Β΄/17-2-2016) με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Περιφέρειας Αττικής».
6. Την υπ’ αριθμ. 306/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 2318/τ.Β΄/27-10-2015).
7. Τις υπ’ αριθμ. 279/2016 και 121/2017 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας - Πικερμίου.
8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 7036/16-5-2017 και 7636/
24-5-2017 έγγραφα υπαλλήλων της Διεύθυνσης Λαϊκών
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/173-δ΄/30-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Β΄ Τμήμα Τροχαίας
Βορ/κης Αττικής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 306/2015 απόφασής
του σχετικά με τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Ραφήνα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Ζ΄ Αττικής) ως εξής:
Η λαϊκή αγορά Ραφήνα, του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Ζ΄ Αττικής), ημέρα Δευτέρα, να λειτουργεί από:
1 η Απριλίου - 30η Σεπτεμβρίου.
Στην οδό Ν. Σουκατζίδη, από Προύσης έως Ν. Μπαμπάκα και στην οδό Διονύσου, από Ν. Σουκατζίδη έως
40 μέτρα.
1 η Οκτωβρίου - 31η Μαρτίου.
Στην οδό Προύσης, από Η. Καραγιάννη έως Δαβάκη
Πίνδου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 258
(4)
Αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου
Αμαρουσίου Τσουκλείδη Ηρακλή του Σπυρίδωνος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ
Μουσικών, στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΤΕ Μουσικών (ν. 4325/2015 άρθρο 26 παρ. 8).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5.2 περ. 5, 2 και 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/
11.05.2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015), όπου αναφέρεται
ότι: «Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ’ του
ν. 3687/2008 εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ
Α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
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Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον
οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των ΟΤΑ
α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη
του οικείου Δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής
ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας
του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής».
3. Την υπ’ αριθμ. 27/οικ. 27404/31.07.2015 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Τον υπηρεσιακό φάκελο και τα προσκομισθέντα
πτυχία του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου μας, ειδικότητας ΔΕ Μουσικών.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 062893/13.10.2014 απόφαση
Δημάρχου Αμαρουσίου περί χορήγησης Μισθολογικών
Κλιμακίων.
6. Το υπ’ αριθμ. 726/02.07.1986 πτυχίο Αρμονίας, το υπ’
αριθμ. 401/22/94/28.06.1994 πτυχίο Ενοργάνωσης, το
υπ’ αριθμ. 17/28.01.1994 πτυχίο Αντίστιξης, το υπ’ αριθμ.
45/30.01.1997 πτυχίο Φυγής, το υπ’ αριθμ. 5/31.01.1991
πτυχίο Ωδικής, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Το υπ’ αριθμ. 256489/6083/2363/1617/05.07.2017
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί
γνησιότητας των ανωτέρω τίτλων σπουδών του.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29877/28.06.2017 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου
Αμαρουσίου, περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 και αντίστοιχη πρόβλεψη για τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε αυτοδικαίως τον υπάλληλο του Δήμου
Τσουκλείδη Ηρακλή του Σπύρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ Μουσικών, στην εκπαιδευτική βαθμίδα
ΤΕ Μουσικών, αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του
ν. 4325/2015 ήτοι από 11.05.2015.
Από τη κατάταξη αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 257
(5)
Αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου του Δήμου
Αμαρουσίου Ζησιμοπούλου Χρυσούλας του Γεωργίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ
Μουσικών, στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΤΕ Μουσικών (ν. 4325/2015 άρθρο 26 παρ. 8).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5.2 περ. 5, 2 και 58
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του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/
11.05.2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015), όπου αναφέρεται
ότι: «Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του
ν. 3687/2008 εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ
α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον
οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των ΟΤΑ
α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη
του οικείου Δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής
ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 ή πτυχίο
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο
εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο
της αλλοδαπής».
3. Την υπ’ αριθμ. 27/οικ. 27404/31.07.2015 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Τον υπηρεσιακό φάκελο και το προσκομισθέν δίπλωμα της υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου μας, ειδικότητας
ΔΕ Μουσικών.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 005036/03.02.2015 απόφαση
Δημάρχου Αμαρουσίου περί χορήγησης Μισθολογικών
Κλιμακίων.
6. Το υπ’ αριθμ. 2088/30.06.1998 Δίπλωμα Ευθυαύλου
του Απολλώνιου Ωδείου το οποίο αναγνωρίστηκε με την
υπ’ αριθμ. 17131/1404/01.06.1998 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 256489/6083/2363/1617/
05.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, περί γνησιότητας του ανωτέρω τίτλου
σπουδών της.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29877/28.06.2017 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου
Αμαρουσίου, περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 και
αντίστοιχη πρόβλεψη για τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε αυτοδικαίως την υπάλληλο του
Δήμου Ζησιμοπούλου Χρυσούλα του Γεωργίου με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ Μουσικών,
στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΤΕ Μουσικών, αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 ήτοι από
11.05.2015.
Από τη κατάταξη αυτή προκαλείται δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους
2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Τεύχος Β’ 2632/27.07.2017

Αριθμ. 4958
(6)
Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α΄ 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87) «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α΄ 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του
ν. 3149/2003, (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
στ) Της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.,
(Β΄ 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που φορούν στη
λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου».
2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη,
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια»
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.
4. Την από 18.05.2017 απόφαση της 10ης συνεδρίασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Ο.Π.Α.
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. (11 η Συνεδρία/29.06.2017).

Τεύχος Β’ 2632/27.07.2017
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6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η Συνεδρία/13.07.2017) για την
ίδρυση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»,
τίτλος στα αγγλικά: «Accounting & Finance Laboratory»,
στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», τίτλος στα αγγλικά: «Accounting & Finance
Laboratory», στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄ 833) και σε χώρους που του έχουν
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους χώρους
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή. Ο Διευθυντής
έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ'
αυτό, την παραμονή προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Εργαστήριο με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής», τίτλος στα αγγλικά: «Accounting
& Finance Laboratory», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.: 2α της
1161/28-02-2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄ 833).

Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου
και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των κύκλων
σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και άλλων Σχολών
και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα
σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα
με τις πράξεις ίδρυσης τους.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και κατ’
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το
άρθρο 4 της 1161/28-02-2017, (Β΄ 833).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159),
όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α1195).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/1982
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195) και του άρθρου 4 της
1161/28-02-2017, (Β΄ 833).

Αριθμ. 4956
(7)
Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ» στη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
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«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α΄ 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87) «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α΄ 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του
ν. 3149/2003, (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
στ) Της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.,
(Β΄ 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στη λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου».
2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του
οποίου το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη
εκδοθεί.
3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη,
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια»
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.
4. Την από 18.05.2017 απόφαση της 10ης συνεδρίασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Ο.Π.Α.
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. (11η Συνεδρία/29.06.2017).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η Συνεδρία/13.07.2017) για την
ίδρυση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ», τίτλος στα αγγλικά: «Business Administration &
Marketing Laboratory», στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ», τίτλος στα αγγλικά: «Business
Administration & Marketing Laboratory», στη Σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Εργαστήριο με τίτλο «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ», τίτλος στα αγγλικά:
«Business Administration & Marketing Laboratory», το
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με
το άρθρο 1 παρ.: 2α της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833).
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των κύκλων
σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και άλλων Σχολών
και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα
σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα
με τις πράξεις ίδρυσης τους.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και κατ'
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το
άρθρο 4 της 1161/28-02-2017, (Β΄ 833).
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159),
όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/1982
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195) και του άρθρου 4 της
1161/28-02-2017, (Β΄ 833).
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄ 833) και σε χώρους που του έχουν
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παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους χώρους
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή. Ο Διευθυντής
έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’
αυτό, την παραμονή προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4954
(8)
Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» στη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α΄ 195)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014,
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το
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άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(Α΄ 195),
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992,
(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12
του ν. 3685/2008, (Α΄ 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α΄ 87) «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α΄ 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του
ν. 3149/2003, (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
στ) Της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.,
(Β΄ 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στη λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου».
2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη,
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια»
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.
4. Την από 18.05.2017 απόφαση της 10ης συνεδρίασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Ο.Π.Α.
5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. (11η Συνεδρία/29.06.2017).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η Συνεδρία/13.07.2017) για την
ίδρυση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας», τίτλος στα αγγλικά: «Management Science &
Technology Laboratory», στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο:
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας», τίτλος στα αγγλικά: «Management Science
& Technology Laboratory», στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον
ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:
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Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Εργαστήριο με τίτλο «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας», τίτλος στα αγγλικά:
«Management Science & Technology Laboratory», το
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με
το άρθρο 1 παρ.: 2α της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833).
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των κύκλων
σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και άλλων Σχολών
και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα
σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα
με τις πράξεις ίδρυσης τους.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και κατ'
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το
άρθρο 4 της 1161/28-02-2017, (Β΄ 833).
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη
διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
(Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α1195).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195) και του άρθρου 4 της
1161/28-02-2017, (Β΄ 833).
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28-02-2017 απόφασης
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄ 833) και σε χώρους που του έχουν
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους χώρους
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου
και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β΄833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων
- μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

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