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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.

2

Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά.

3

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του
άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως
ισχύει.

4

Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου
της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.

5

Ένταξη και αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων
υπηρετούντων μελών της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

6

Έγκριση ίδρυσης «Εργαστηρίου Μελέτης του
Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού
Φύλου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών
και Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του
εσωτερικού του Κανονισμού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Δ.ΟΡΓΑ
1113103ΕΞ2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αρ. Φύλλου 2415

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/19500
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α'/
15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το Π.δ. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Την απόφαση Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β'/2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Τα υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π. 51763/14-7-2016, Α2β/Γ.Π.38780/
14-7-2016 και Α2β/Γ.Π.46505/11-7-2016 έγγραφα του
Υπουργείου Υγείας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
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Την κατανομή τριών (3) ατόμων στο Υπουργείο Υγείας,
ως εξής:
• Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου TE Νοσηλευτικής στο
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας βάσει του πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 460/Γ΄/2010.
• Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδ.
Υδραυλικών στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας -Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας βάσει του πίνακα οριστικών
αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1180/
Γ΄/2010, και
• Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδ. Ηλεκτρολόγου στο ΠΓΝ Έβρου-Νοσηλευτική Μονάδα ΓΝ
Διδυμοτείχου βάσει της υπ'αριθμ. 610/9-6-2011 απόφασης του Γ' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 11643
(2)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),
όπως ισχύουν.
2. Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4375/2016 (Α' 51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Του Π.δ. 104/2012 (Α' 172) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το
Π.δ. 133/2013 ( Α' 198) και το Ν. 4375/2016 (Α' 51) και ισχύει.
5. Του Π.δ. 24/2015 (Α' 20), «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Της με αριθμ. οικ. 8066/25.5.2016 απόφασης της
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Σύσταση Κινητών
Κλιμακίων Ασύλου» (ΦΕΚ Β' 1667).
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7. Της με αριθμ. οικ. 8708/3.6.2016 απόφασης της
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Κινητά Κλιμάκια
Ασύλου Νοτίου και Βορείου Ελλάδος».
8. Της με αριθμ. οικ. 11300/21.7.2016 απόφασης της
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Κινητά Κλιμάκια
Ασύλου Νοτίου και Βορείου Ελλάδος».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Πειραιά, το
οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Πειραιά και είναι
αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας, που εξαιρούνται από τη διαδικασία της
μετεγκατάστασης, δυνάμει των υπ' αριθμ. 2015/1523
της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας
Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεων του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τις οποίες έχει διενεργηθεί
απλή καταγραφή στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας από
τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου του Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, τα οποία συστάθηκαν δυνάμει της με αριθμ. οικ.
8066/25.5.2016 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 19 Σεπτεμβρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 8
(3)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του
άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως
ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου
1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με
την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015
(Α' 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
Ν. 4350/2015 (Α΄ 161) και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου
4 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161).
3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από
18.07.2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84),
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ'
αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/ 17.08.2015
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της
υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και
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τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ' αριθμ.
Γ.Δ.Ο.Π.0000379ΕΞ2016/Χ.Π.585/11.03.2016 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684) .
4. Την υπ' αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ),
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8P7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ:
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗΤ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ),
2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/
0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ.
Γ.Δ.Ο.Π0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25.09.2015 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του
Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού
των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων
(εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου
της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων
ευρώ (€ 42.821.000).
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα
πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των
Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά
καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το
εξωτερικό αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου
2015, ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών
Καθαρό μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων
εμβασμάτων (σε ευρώ)
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
6.000.000
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
WORLDBRIGDE5.000.000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε
ΚΜΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
3.800.000
ACCESS PAYMENT SERVICES
500.000
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
6.000.000
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UNISTREAM GREECE Α.Ε.
1.700.000
INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE
1.200.000
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε
ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ
0
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ
0
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
NBL MONEY TRANSFER
600.000
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
24.800.000
II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια
αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και Καθαρό μηνιαίο ποσό
χώρα έδρας
εξερχόμενων
εμβασμάτων (σε ευρώ)
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED,
12.000.000
Ηνωμένο Βασίλειο
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES
2.032.000
IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της
ΕΛ.ΤΑΑ.Ε.)
XPRESS MONEY SERVICES LIMITED,
1.500.000
Ηνωμένο Βασίλειο
LCCTRANS-SENDING LIMITED,
1.000.000
Ηνωμένο Βασίλειο
SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED,
244.000
Ηνωμένο Βασίλειο
NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE
0
PAGO S.A., Ισπανία
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
800.000
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED,
301.000
Ηνωμένο Βασίλειο
BRACSAAJAN EXCHANGE LIMITED,
69.000
Ηνωμένο Βασίλειο
EASY PAY AD, Βουλγαρία
75.000
ΣΥΝΟΛΟ
18.021.000
Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει
από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό
που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από
τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην
Ελλάδα. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών
υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς
και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός: α) για
το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των
εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το
εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο
και β) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά
ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που
τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά
την ίδια περίοδο.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται
οι υπ' αριθ. 769/2015 (Β' 2119), 763/2015 (Β' 1848) και
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4/2016 (Β' 1069) αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Η Πρόεδρος της επιτροπής
έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 7
(4)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το
εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου
1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με
την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015
(Α'161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
Ν. 4350/2015 (Α΄ 161) και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου
4 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161).
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση (α)
της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/
Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (1)
της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π 0000379ΕΞ2016/Χ.Π.585/11.03.2016
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684).
4. Την υπ' αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών
με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ:
Ψ6ΕΝΗ-8P7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/
0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/
9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/ 0004/29.6.2016
(ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
6. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου
αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων
προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του
Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, στο ποσό των ευρώ πενήντα τριών εκατομμυρίων
τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (€ 53.340.000).
Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό
ίδρυμα ως εξής:
Τριψήφιος
Ονομασία
Μηνιαίο Όριο
Κωδικός
Πιστωτικού Ιδρύματος
Ποσού
Αριθμός
011
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
12.600.000
014
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
12.600.000
016
ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 810.000,00
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
12.600.000
026
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
12.600.000
034
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
50.000
056
AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.
40.000,00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 115.000,00
069
ΣΥΝ.Π.Ε.
075
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
55.000,00
ΣΥΝ.ΠΕ.
087
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 325.000,00
ΣΥΝ.ΠΕ.
088
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ
15.000,00
ΣΥΝ.Π.Ε.
089
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.000,00
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
091
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
50.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
094
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ10.000,00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
095
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
10.000,00
ΣΥΝ.Π.Ε.
099
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
15.000,00
ΣΥΝ.Π.Ε.
064
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
40.000,00
071
HSBC BANK PLC
2.000.000
072
UNICREDIT BANK A.G.
50.000,00
084
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
195.000,00
081
BANK OF AMERICA N.A.
5.000,00
KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY
25.000,00
107
COMMERCIAL BANK
109
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.
50.000
116
PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD
50.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ
53.340.000
Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να
ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως
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τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά
των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς
το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι
υπ' αριθ. 770/2015 (Β' 2119) και 3/2016 (Β' 1069) αποφάσεις της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 62460
(5)
Ένταξη και αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων
υπηρετούντων μελών της κατηγορίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4317/Ζ1/14.01.2016 Διαπιστωτική Πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί διορισμού της Μαρίας
Νικολάίδη, Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως
Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με πλήρη
θητεία, από την έκδοση της ανωτέρω Διαπιστωτικής
Πράξης
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις της περ. 2, παρ. 3 του άρθρου 68 του
Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Φ.Ε.Κ. 32/11.02.2014, τ. Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4264/2014
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 118/15.05.2014, τ. Α’)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
83/11.05.2016, τ. Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 48013/01.04.2014 Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη (Φ.Ε.Κ. 892/09.04.2014, τ. Β’) αναφορικά με
την αυτοδίκαιη ένταξη των μελών της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
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Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε οργανικές θέσεις της
προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.).
7. Την υπ’ αριθμ. 53696/07.01.2015 αίτηση της Αμαλίας
Γιάννη, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Π.Ε. του Τμήματος Επιστήμης
Διαιτολογίας - Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας
και Αγωγής για ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
8. Την υπ' αριθμ. 55487/18.05.2015 αίτηση της Ειρήνης
Μπαθρέλλου, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Π.Ε. του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής της Σχολής Επιστημών
Υγείας και Αγωγής για ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
9. Την υπ' αριθμ. 59878/18.02.2016 πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη
των Γιάννη και Μπαθρέλλου, μελών Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
10. Τις υπ' αριθμ. 60271/09.03.2016 και 62272/
09.03.2016 εισηγήσεις της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής (αρ. συν. 19/17.03.2016).
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου περί κατανομής δύο κενών οργανικών θέσεων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Αγωγής (αρ. συν. 277/29.06.2016).
13. Το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, αποφασίζεται:
Η ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων μελών της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Π.Ε. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων
τους σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), επειδή διαθέτουν
τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο τυπικά προσόντα
για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται σε κενές οργανικές θέσεις Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο
Τμήμα
1.
Αμαλία Γιάννη
Ευάγγελος Επιστήμης ΔιαιτολογίαςΔιατροφής
2. Ειρήνη Μπαθρέλλου Νικόλαος Επιστήμης ΔιαιτολογίαςΔιατροφής
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016
Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
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Έγκριση ίδρυσης «Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών
και Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του
εσωτερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ' αριθμ. 25/15.6.2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ' αριθμ. 66/21.7.2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού
Φύλου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Περιφερειακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των
Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το «Εργαστήριο Μελέτης του
Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου»
εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες του Τμήματος.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» έχει ως σκοπό:
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1. Προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάδειξη των σύγχρονων θεωρητικών και μεθοδολογικών
τάσεων, που μπορούν να συμβάλλουν στη συγκρότηση
νέων γνωστικών πεδίων, θεωρητικών προσεγγίσεων και
αποτελεσματικών μεθοδολογικών εργαλείων σε θέματα
πολιτισμού, συνόρων και κοινωνικού φύλου.
2. Αποτύπωση και συστηματοποίηση του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται από πανεπιστημιακά,
ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό και εστιάζουν σε θέματα πολιτισμού,
συνόρων και κοινωνικού φύλου.
3. Δημοσιοποίηση της γνώσης μέσα από τη διοργάνωση ακαδημαϊκών δράσεων, επιστημονικών ημερίδων,
διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
4. Διάχυση της γνώσης μέσα από εκδόσεις συλλογικών
τόμων, μονογραφιών, επιστημονικών άρθρων, επιστημονικών επετηρίδων και περιοδικών και κάθε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών απόψεων
και ερευνητικών πορισμάτων.
5. Ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ινστιτούτα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και στόχους με σκοπό τη ανάληψη κοινών
ερευνητικών δράσεων και τη δημιουργία συνθηκών και
προϋποθέσεων διεπιστημονικού διαλόγου για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
6. Εξωστρεφή δράση και συνεργεία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς
οργανισμούς ή οργανώσεις με στόχο την από κοινού
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα
επιστημονικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
7. Αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του
εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών
του.
8. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, καθώς και σε κάθε
μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/1984 τ. Α'), με στόχο την ενίσχυση των δράσεων στο πεδίο του Πολιτισμού,
των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου.
9. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευνας)
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σε
θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
10. Δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων και άλλων διεθνών συνεργατικών ακαδημαϊκών θεσμών σε επίπεδο
Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου.
11. Καλλιέργεια και ανάπτυξη ερευνητικών, συγγραφικών, οργανωτικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε πεδία
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της κοινωνικής έρευνας για όσες/όσους συμμετέχουν
στις δράσεις του Εργαστηρίου.
12. Δυνατότητα δημιουργίας και ενίσχυσης εγχώριου
και διεθνούς επιστημονικού προφίλ αλλά και δικτύωσης
όσων συμμετέχουν στις δράσεις του εργαστηρίου.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» στελεχώνεται από
διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατόπιν
πρόσκλησης από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου, όπως
αυτή ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος. Το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από μέλη του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά,
ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου
εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού -μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη συνέλευση
του τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη συνέλευση του τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
η υποβολή στη συνέλευση του τμήματος του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί
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κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υποστήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων, β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα
με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/1984. δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς,
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα, ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
για τους σκοπούς του εργαστηρίου, στ. Συνέδρια και
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, 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.
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Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην αριθμ. Δ.ΟΡΓΑ 1113103ΕΞ2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2336/
τ.Β΄/28/7/2016 στη σελίδα 25140 διαγράφεται ο
πίνακας στο κάτω μέρος της σελίδας με τις υπογραφές.
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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