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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού προς το Ελληνικό Δημόσιο.

2

Ανάκληση της υπ’ αρ. 92189/3446/50210/
28-08-2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης που αφορά στην υπαγωγή της
ημεδαπής εταιρείας «TEREN GR CONSULTING
GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «TEREN GR CONSULTING GREECE A.E.»
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ) και ισχύει.

3

Έγκριση καθορισμού νέας λατομικής περιοχής
αδρανών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας.

4

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχόλης Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 534/
19-06-2020 απόφαση Δημάρχου Χαλανδρίου
(Β΄ 2624, 2020).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την υπό στοιχεία 105484/ΕΞ 2020/22-9-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 και 3Α του
ν. 4182/2013(Α΄ 185) και το άρθρο 109 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), γίνεται αποδεκτή η δωρεά από την εταιρεία

Αρ. Φύλλου 4268

με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Τ.Ε.ΜΕΣ ΑΕ) του χρηματικού ποσού ύψους εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με σκοπό την εκπόνηση
μελέτης για μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης δεκαετούς διάρκειας, η οποία θα
φέρει τον τίτλο «Εθνικό Σύμφωνο για τον Βιώσιμο Τουρισμό 2021-2030 («Συμβιώ Τ21-30), από τον Υπουργό
των Οικονομικών.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 99380
(2)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 92189/3446/50210/
28-08-2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης που αφορά στην υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «TEREN GR CONSULTING GREECE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«TEREN GR CONSULTING GREECE A.E.» στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ) και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132),
όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ) (Α’ 312) και ιδίως
την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού.
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 185) και ιδίως (Α’ 133) το άρθρο 109 παρ. 1. αυτού.
3. Το π.δ 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
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4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Την υπ’ αρ. 73678/5-7-2018 (ΑΔΑ:73ΙΞ465Χ18-931)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
6. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου
1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών», όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής
απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682).
7. Την υπ’ αρ. 92189/3446/50210/28-08-2017 κοινή
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά στην υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «TEREN GR CONSULTING
GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«TEREN GR CONSULTING GREECE A.E.» (Β’ 3078), στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005
(Κεφάλαιο ΣΤ’) και ισχύει.
8. Τα υπ’ αρ. οικ. 103787/3014/14-10-2019 (Κωδ. Ενεργ.
ΠΣΚΕ 2329872), 54893/1145/01-06-2020 (κωδ. Ενεργ.
ΠΣΚΕ 2717807) και 72007/1979/09-07-2020 (κωδ. Ενεργ.
ΠΣΚΕ 1877883) αιτήματα της εταιρείας, για ανάκληση της
αμέσως ανωτέρω απόφασης.
9. Το γεγονός ότι, η εταιρεία υπέβαλε ως όφειλε τις
«Δηλώσεις Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας» για τα έτη
2017 έως 2019, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 92189/3446/50210/
28-08-2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που
αφορά στην υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «TEREN
GR CONSULTING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TEREN GR CONSULTING GREECE A.E.»
(Β’ 3078) στις διατάξεις του α.v. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’).
2. Η εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1δ του άρθρου 4 της απόφασης υπαγωγής
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και το άρθρο 9 της υπ’ αρ.
76068/7006/22-12-2014 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, να υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στις προβλεπόμενες Υπηρεσίες, τις «Δηλώσεις Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας
της» (Β’ 3682), για το έτος 2020 και μετέπειτα έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, με επισυναπτόμενα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 160835
(3)
Έγκριση καθορισμού νέας λατομικής περιοχής
αδρανών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ιδίως άρθρο 280 «Αρμοδιότητες
Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
2. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).
3. Την υπ’ αρ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Διορισμός του Νικολάου Ντίτορα
του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 250).
4. Την υπ’ αρ. οικ. 15183/194110/1-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) περί τοποθέτησης
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας.
5. Την υπ’ αρ. οικ. 15185/194119/1-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) περί τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Φυσικών πόρων
της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
6. Την υπ’ αρ. 1094/10310/22-01-2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί τοποθέτησης Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
7. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14),
το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45), το άρθρο 228
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), το άρθρο 40 του ν. 4643/2019
(Α΄ 193) και το άρθρο 118 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).
8. Την υπ’ αρ. 191/2020 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Γνωμοδότηση σύμφωνα
με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών,
λόγω απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στη
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περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό λατομικών
περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. (ΑΔΑ:
93ΜΚ7ΛΗ-Ω7Μ)»,
9. Την υπ’ αρ. οικ. 182924/949/10-09-2020 εισήγηση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την έκδοση την σχετικής εγκριτικής
απόφασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του
ν. 4512/2018, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον καθορισμό νέας λατομικής περιοχής
αδρανών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με
την παρ. 2 και την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4512/
2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 1432
(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχόλης Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν
Ιωαννίνοις» (Α΄ 267),
3. το π.δ. 105/2013, «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών του Π.Ι.» (Α’ 137),
4. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142),
5. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017,
6. τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της υπ’ αρ.
680/17.06.2020,
7. το γεγονός ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την
παρούσα πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
8. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της υπ’ αρ.
1090/20.07.2020, αποφασίζει:
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την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών» στο Τμήμα
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής Έρευνας (Δ’ Τομέα) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών».
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των εφαρμοσμένων
και υπολογιστικών μαθηματικών, της αριθμητικής ανάλυσης και εφαρμογών αυτών.
Συγκεκριμένα, αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι:
- Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης στο γνωστικό του αντικείμενο και
υποστήριξη αυτών.
- Το Εργαστήριο θα αποτελεί κόμβο συνεργασίας με
επιστήμονες και ερευνητές στις ερευνητικές περιοχές
των εφαρμοσμένων και υπολογιστικών μαθηματικών
ανά την Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
- Το προσωπικό του Εργαστηρίου δραστηριοποιείται
σε μία σειρά δράσεων εξωστρέφειας με ερευνητικές
προτάσεις με έμφαση σε επιστημονικές και ερευνητικές καινοτομίες στις περιοχές της έμβιο μηχανικής, της
μηχανικής ρευστών, της οπτικής, των υδάτινων κυμάτων,
της αριθμητικής ανάλυσης κ.α.
Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός
Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους
τομείς ενδιαφέροντός του, στην ανάπτυξη εφαρμογών
βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην ανάπτυξη νέων
ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων
διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές
σχετικών με τη φύση του Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα
πλαίσια συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με αντίστοιχους εξειδικευμένους
φορείς, στην επέκταση των συνεργασιών του τόσο σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στη
στήριξη της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς
έρευνας και εφαρμογών (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εσωτερικά σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.).
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του αφορούν:
• Στην υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Μαθηματικών καθώς
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα αντικείμενα
έρευνας του Εργαστηρίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος.
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• Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.
• Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του
Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με
άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και
με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.
• Στην κάθε μορφής συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδας
ή του Εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται,
μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
• Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και των
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
• Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών ή και
αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
και κατάρτισης που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του.
• Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σύμφωνα με την
εκάστοτε νομοθεσία.
• Τη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων έργων
από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του
Εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων τους.
• Τη διεκδίκηση και ανάληψη ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους
πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους Καθηγητές
του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας, Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών ή
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που το
γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που το γνωστικό
τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και από το διοικητικό προσωπικό που
τοποθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες,
στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
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2. Στο Εργαστήριο μπορούν να συνεργάζονται/απασχολούνται σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή
και τους στόχους του Εργαστηρίου: Πανεπιστημιακοί
υπότροφοι του άρθρου 95 του ν. 4310/2014, εντεταλμένοι διδασκαλίας του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, Επιστημονικοί Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
μέλη Δ.Ε.Π. από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του Εξωτερικού,
Εξωτερικοί Συνεργάτες, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού και Επιστήμονες
από Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην
ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για
περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν
μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που
αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού
αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο,
προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η
διαδικασία κοινοποίησης, υποβολής υποψηφιοτήτων,
εκλογής ρυθμίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή περιλαμβάνονται και οι εξής:
• ο συντονισμός του έργου του Εργαστηρίου,
• η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του,
• η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό,
• η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων του Εργαστηρίου,
• η υποβολή του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
των δραστηριοτήτων του,
• η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
• η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
Εργαστηρίου,
• η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και η εποπτεία του προσωπικού
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο.
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4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο,
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει, μέσα
στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων, οργάνων και
χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
6. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των
μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο
προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που
έχουν ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα
με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους
που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση και
λειτουργία των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών έργων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού
είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία.
2. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.
Άρθρο 6
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ίδιους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
• Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.
• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
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• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για τη
βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, τις
αμοιβές, την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του προσωπικού του, την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις του
Εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που συμβάλλει στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου και την προώθηση των αναπτυξιακών του στόχων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά από απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται
κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών» με ακρωνύμιο Ε.Ε.Υ.Μ. Ο διεθνής τίτλος του Εργαστηρίου είναι
«Laboratory of Applied and Computational Mathematics»
και το διεθνές ακρωνύμιο του L.A.C.M. και αναγράφεται
σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του.
2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
3. Το λογότυπο του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αρ. 534/19-06-2020 απόφαση Δημάρχου
Χαλανδρίου (ΦΕΚ Β’ 2624/2020 στη σελίδα 26273 στη
στήλη Β στο 28 στίχο διορθώνεται
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το εσφαλμένο:
«Διεύθυνση Περιβάλλοντος»
στο ορθό:
«Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών»
και στη σελίδα 26275 στη στήλη Α στο 5 στίχο διορθώνεται
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το εσφαλμένο:
«για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα προκύπτουν
από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων κ.α.»
στο ορθό:
«για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση περιστατικών που συμβαίνουν στην περιοχή.».
(Από το Δήμο Χαλανδρίου)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02042680110200008*

