
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτη-
τών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι
του 2018.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και απο-
ζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολο-
γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-
σολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2107) όπως ισχύει ως 
προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄ 
και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου.

4 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού 
Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου, που αφορά σε σή-
μανση ανωτάτου ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με 
την αριθμ. 87/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.

5 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου.

6 Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών έως 31-12-2018, για το προσωπικό 
της Δ/νσης Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας και των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Π.Ε. 
Λάρισας.

7 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «SOFTCARE ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. 
«SOFTCARE A.E.» [πρώην ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-
ΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και δ.τ. «SOFTCARE (ΣΟΦΤ KEP)»], που υλοποιή-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, 
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των 
Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περίοδος 2012).

8 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΒΑ-
ΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΠΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΠΑΤΕΞ Α.Ε.», που υλοποιήθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, 
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περίοδος 
2012).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Z1/139106 (1)
Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτη-

τών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Πε-

ριβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι

του 2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδα-

στών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2327/
1995 (ΦΕΚ 156 Α΄).

2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(ΦΕΚ 83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτε-
λωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτε-
ροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄).

4. Του άρθρου 15 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄ ) «Θέμα-
τα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 59 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄ ) «Ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών στα Α.Ε.Ι.».

6. Των άρθρων 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.».

7. Της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

8. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), 
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993
(ΦΕΚ 57 Α΄) και ισχύει.

9. Toυ άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

10. Tου π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…...και Τουρι-
σμού».

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Tο π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

15. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

16. Την αριθμ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (ΦΕΚ 213 Β΄).

17. Το αριθμ. 1901/26-04-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεω-
πονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το οποίο 
διαβιβάσθηκαν στο ΥΠΠΕΘ το αριθμ. πρωτ. 18171/
21-3-2018 (ΑΔΑ: 7Μ2Δ46Ψ8ΧΒ-ΝΣ1) έγγραφο της Γραμ-
ματείας της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, το με αριθμό 2956/19 και 20-3-2018 
απόσπασμα των πρακτικών συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του ΑΠΘ, καθώς και το αριθμ. 18005/20-3-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΚΔΞ46Ψ8ΧΒ-0Θ3) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Πανεπιστημίου, ανα-
φορικά με την απόφαση για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής άσκησης, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-
στο του 2018, την έγκριση για τη δέσμευση πίστωσης για 

την αποζημίωση, καθώς και την πληρωμή των αντίστοι-
χων εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος, 
των δικαιούχων φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

18. Την αριθμ. Φ.1/Γ/46ΝΠ/74989/Β1/10-05-2018 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα δύο χιλιά-
δων τριακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών 
(42.318,15 €) για την αποζημίωση των δικαιούχων φοι-
τητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική 
άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2018, 
καθώς και την πληρωμή των αντίστοιχων εργοδοτικών 
εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος.

Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο τακτικό 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 18005/20-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΔΞ46Ψ8ΧΒ-
0Θ3 απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121.ΔΓ.05.Α και 
0561), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε σε εξακόσιους δεκαπέντε (615) τους φοι-
τητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποίησαν δίμηνη πρακτική 
άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2018, 
ως εξής:

• 130 φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δά-
σος Ταξιάρχη του ν. Χαλικιδικής τον Ιούλιο του 2018
(130 x 68,81 (58,70 + 10,11) x 1 μήνα = 8.945,3 €).

• 125 φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποι-
ήσουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος 
Περτουλίου του ν. Τρικάλων τον Αύγουστο του 2018 (125 
x 68,81 (58,70 + 10,11) = 8.601,25 €).

• 180 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτου-
λίου του ν. Τρικάλων τον Ιούλιο του 2018 (1890 x 68,81 
(58,70 + 10,11) = 12.385,80 €).

• 180 φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιή-
σουν πρακτική άσκηση σε Δασαρχεία τον Αύγουστο του 
2018 (180 x 68,81 (58,70 + 10,11) = 12.385,80 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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   Αριθμ. Z1/139108 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και απο-

ζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολο-

γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-

σολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 71 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (167 Α΄)
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του
ν. 2327/1995 (156 Α΄).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελω-
νιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών 
και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (206 Α΄) «Δευτε-
ροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (128 Α΄).

4. Το άρθρο 15 του ν. 3232/2004 (48 Α΄) «Θέματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 59 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) «Ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
στα Α.Ε.Ι.».

6. Τα άρθρα 66 και 77 του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».

7. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (232 Α΄), όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (57 Α΄) και ισχύει.

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 352/1991 (124 Α΄) «Σύσταση 
στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος Τροποποίηση διατάξεων 
τoυ π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» 
(Α΄ 187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. To άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κώδικας 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα».

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (145 Α΄), ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 123/2016 (208 Α΄) «Aνασύσταση και μετο-
νομασία …. Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

13. Tο π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

15. Tο π.δ. 22/2018 (37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Την αριθμ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (213 Β΄).

18. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμή-
ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
από την αριθμ. 9/31-5-2017 Συνέλευση και δημοσιευμέ-
νο στον Οδηγό Σπουδών του εν λόγω Τμήματος.

19. Τις αριθμ. 69/53/25-01-2018 και 117/57/24-4-2018 
αποφάσεις της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου 
υπουργικής απόφασης για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής 
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και την έγκριση δέσμευσης της 
σχετικής πίστωσης.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων πε-
ντακοσίων πενήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (15.551,06 €)
για την αποζημίωση και την ασφάλεια των ασκούμενων 
φοιτητών. Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο 
τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
117/57/24-4-2018 (Α΄/Α 1159, ΑΔΑ: 6ΥΨΔ46ΨΖΥ1-5ΟΜ) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.

21. Την αριθμ. Φ.1/Γ/55ΝΠ/86435/Β1/25-05-2018 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε σε διακόσιους είκοσι έξι (226) τους φοι-
τητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης οι οποίοι πραγματοποίησαν πρακτική 
άσκηση στο επάγγελμα, ως εξής:

• Ογδόντα οκτώ (88 x 58,70 = 5.165,60 €) φοιτητές του 
ΣΤ΄ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις του δασικού 
χωριού Ελατιάς του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού 
Νέστου (αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας) το μήνα 
Αύγουστο 2018.

• Εξήντα εννέα (69 x 58,70 = 4.050,30) φοιτητές του 
Η΄ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις του δασικού 
χωριού Ελατιάς του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού 
Νέστου (αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας) το μήνα 
Ιούλιο 2018.
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• Εξήντα εννέα (69 x 58,70 = 4.050,30) φοιτητές του Η΄ 
εξαμήνου σε Δασαρχεία και λοιπές Δασικές Υπηρεσίες 
το μήνα Αύγουστο 2018.

Σύνολο: 13.266,20 €
2. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε ένα (1) 

μήνα, η δε αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα οκτώ ευρώ 
και εβδομήντα λεπτά (58,70 €) μηνιαίως ανά φοιτητή.

3. Η εργοδοτική εισφορά 1 % για την ασφάλιση των 
διακοσίων είκοσι έξι (226) φοιτητών του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οι οποίοι θα 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση προκαλεί δαπάνη 
δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 
ογδόντα έξι λεπτών (226 x 10,11 = 2.284,86 €).

4. Η αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των φοι-
τητών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (Κ.Α.Εξ. 0429 και 
Κ.Α.Εξ. 0551) του έτους 2018 του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη και 
δεσμευμένη πίστωση.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι   

   Αριθμ. 139657/Δ2 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2107) όπως ισχύει ως 
προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της 
Α΄ και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 

και της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/ 
2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 
(Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. Γ2/3345/ 
02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και 
λειτουργία μουσικών σχολείων».

4) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/ 
2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλ-
λες διατάξεις», όπως ισχύουν.

5) Το προεδρικό διάταγμα με αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) 
με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

6) Την αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική από-
φαση (Β΄ 2107) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μα-
θημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου 
και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυ-
κείου» όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθμ. πρωτ. 
22573/Δ2/09-02-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 991).

7) Την αριθμ. 180168/Δ2/10-11-2015 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 850 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλ-
λιτεχνικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9) Τις αριθμ. 27/05-06-2018 (2η ανακοινοποίηση
12-07-2018) και 30/28-06-2018 πράξεις του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10) Την αριθμ. 9/24-07-2018 πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/300/138232/Β1/
23-08-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας/Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2107) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης 
και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου και συγκεκριμένα:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του 
Καλλιτεχνικού Λυκείου Συνθετική εργασία (πρότζεκτ) 
αντικαθίσταται με το μάθημα Ερευνητικές δημιουργικές 
δραστηριότητες.

Η παρ. 4 της ενότητας IΙ.A αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες αναφέ-

ρονται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, τα 
οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Η παρ. 4 της ενότητας II.Β αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες αναφέ-

ρονται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, τα 
οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Καλλιτεχνι-
κού Λυκείου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί 
Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αντικαθί-
σταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και 
Δημοκρατία».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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 Αριθμ. 172723 (4)
Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού 

Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου, που αφορά σε σή-

μανση ανωτάτου ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με 

την αριθμ. 87/2018 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Δυτ. Αχαΐας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232 Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Η αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και το αριθμ. 118604/29.05.2017 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπηρε-
σίας του Συντονιστή.

6. Η αριθμ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) απόφαση 
του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής.....».

7. Το αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄/22.03.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄/02.03.2007) «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις αριθμ. 1115/2012,49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302 Β΄/
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 

«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε ί) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/17.12.2014) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμί-
σεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

17. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ 
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και 
Ι,όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37x1-2ΥΑ).

20. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤ-
ΘΚΟΡ1Φ-034) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.

21. Την αριθμ. 87/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Δυτ. Αχαΐας σύμφωνα με τα πρακτικά της 
9ης/25-4-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά στην 
τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης ορίου ταχύτητας.

22. Την αριθμ. 1147/30-3-2018 θετική εισήγηση και 
την τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δυτ. Αχαΐας, για την τοποθέτηση σήμανσης ορίου 
ταχύτητας,

23. Την αριθμ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου Δυτ. Αχαΐας σύμφωνα με τα πρακτι-
κά της 3ης/25-4-2018 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική 
εισήγηση για τοποθέτηση σήμανσης ορίου ταχύτητας

25. Το αριθμ. 94577/29-5-18 έγγραφο της Δ/νσης Διοί-
κησης της ΑΔΠΔΕκαιΙ, με τον έλεγχο νομιμότητας.

26. Το από 25-4-2018 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
87/2018 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Δυτ. Αχαΐας.

27. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με το συ-
νοδευτικό σχέδιο.

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Και επειδή:
1. Σύμφωνα με την 87/18 απόφαση Δημοτικού Συμουλί-

ου του Δήμου Δυτ. Αχαΐας και την αριθμ. 1147/30-3-2018
εισήγηση και τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52242 Τεύχος Β’ 4262/27.09.2018

ρεσιών του Δήμου Δυτ. Αχαΐας: «Η οδός Κάτω Αχαΐας -
Πετροχωρίου βρίσκεται εντός του οικισμού Κάπελης Τ.Κ. 
Αγιοβλασιτίκων», και παρά την οδό, λειτουργούν επιχει-
ρήσεις, εργοστάσια, γήπεδα κ.λπ.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 «Όρια Τα-
χύτητας» του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) (Κ.O.K.) όπως 
ισχύει, «7ο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 
αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα σε κατοικημένες περιο-
χές, ορίζεται σε 50 χλμ./ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται 
με ειδική σήμανση».

3. Οι προτεινόμενες με την ως άνω απόφαση και τεχνική 
έκθεση, πληροφοριακές πινακίδες «Προσοχή Είσοδος -
Έξοδος Εργοστασίου» δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ., και δεν συνιστούν κυκλοφοριακή 
ρύθμιση, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά 
στην τοποθέτηση σήμανσης ανωτάτου ορίου ταχύτη-
τας 50 χλμ/ώρα στη δημοτική οδό Κάτω Αχαΐας - Πε-
τροχωρίου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η οποία 
αναφέρεται στην αριθμ. 87/2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Δυτ. Αχαΐας, γίνεται με τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 87/2018 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτ. Αχαΐας και μόνο 
ως προς το αποφασιστικό μέρος αυτής, στο οποίο ανα-
φέρεται η ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση.

2. Το κόστος τόσο της προμήθειας όσο και της τοπο-
θέτησης της κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης δεν 
θα βαρύνει το Δήμο Δυτ. Αχαΐας σύμφωνα με την 87/18 
απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αχαΐας. Οι πινακίδες θα ανα-
γράφουν και τον αριθμό της απόφασης (87/2018).

3. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων 
σήμανσης θα γίνει με μέριμνα της αρμόδιας Δ/νση του 
Δήμου Δυτ. Αχαΐας, στα όρια της κατοικημένης περιοχής 
εκατέρωθεν της οδού.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Να εφαρμόζεται ο Κ.O.K.
6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 

έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της.

7. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

8. Με την παρούσα δεν εγκρίνονται κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις και σήμανση που αφορούν σε κυκλοφοριακές 
συνδέσεις εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων, εργοστασίων, 
υπαίθριων πάρκινγκ, γηπέδων, κ.λπ.

9. Η παρούσα δεν συνιστά και δεν υποκαθιστά άδειες 
ή εγκρίσεις άλλων φορέων, που τυχόν απαιτούνται.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Πάτρα, 14 Αυγούστου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωρ/κής
και Περ/κής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

(5)  
 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου .

 Με την 11-1/22.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλη-
τισμού Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), την 9/8402/16.03.2016 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, την 895/09.08.2018 βεβαίωση του 
Προϊσταμένου Διοίκησης του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Κέρ-
κυρας, την 585/10.05.2018 αίτηση της Παπαδολιάκου 
Στυλιανής, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας 
της υπαλλήλου Παπαδολιάκου Στυλιανής του Πέτρου 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, η οποία εργάζεται 
με μερική απασχόληση (είκοσι -20- ώρες) με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε σαρά-
ντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθμ. βεβ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας ως προς την 
ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης στο οικ. έτος 
2018 και πρόβλεψης για τα επόμενα έτη: 586/ 10.05.2018).

[Αριθμ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. (έλεγχος 
νομιμότητας) 103864/04.06.2018].

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Κέρκυ-
ρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. 
Ελλάδος και Ιονίου: 174138/28.08.2018). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ   
Ι

   Αριθμ. 3752 (6)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωρια-
κής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών έως 31-12-2018, για το προ-
σωπικό της Δ/νσης Κτην/κής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και των Αγροτικών Κτηνιατρείων της 
Π.Ε. Λάρισας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ-
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χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/99, βάσει των οποίων 
διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση 
και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό 
που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
27-12-2010, τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 
152/τ.Α΄) βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση 
με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτι-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ν. 
Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχια-
κών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 
καθώς και το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λο-
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την αριθμ. 2/7275/0022/31-12-2003 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.

6. Την αριθμ. 3179/35220/21-03-2016 (ΦΕΚ 754 Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας».

7. Την αριθμ. 3951/3/20-9-2006 εγκύκλιο της Εισαγγε-
λίας του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη διενέργεια 
ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνιατρικής Υπηρεσί-
ας στα καταστήματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος κατά 
την ημέρα, αλλά και κατά τις νυκτερινές ώρες.

8. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προ-
ϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις 7.500 € και 10.000 € 
αντίστοιχα (ΑΔΑ: Ω3ΠΣ7ΛΡ-4ΞΣ).

9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για 
προσωπικό της Δ/νσης Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Π.Ε. Λάρισας 
λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων επιτήρησης 
και ελέγχου ζωονόσων (επιζωτία Οζώδους Δερματίτιδας, 
Ευλογιά των αιγών και των προβάτων, Πανώλη μικρών 
μηρυκατικών), των προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου 
και εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων (Λύσσα, Βρουκέλ-
λωση, Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, Ιός του Δυτικού 
Νείλου, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Τρο-
μώδης νόσος των αιγοπροβάτων), της αναγκαιότητας 
των ελέγχων για την προστασία των ζώων κατά τη με-
ταφορά και των ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού 
κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι-
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, για 
δεκατρείς (13) Κτηνιάτρους που υπηρετούν στην Δ/νση 
Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στα Αγροτικά 

Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας έως 31-12-2018, λόγω κά-
λυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υπο-
χρεώσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες έως 31-12-2018, και μέχρι 2.028 ώρες συνολικά για 
δεκατρείς (13) Κτηνιάτρους που υπηρετούν στην Δ/νση 
Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στα Αγροτικά 
Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
Δεκατρείς (13) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες τον μήνα 

για τρεις (3) μήνες = 13 x 20 x 3 = 780 ώρες.
2. Νυχτερινά:
Δεκατρείς (13) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για τρεις (3) μήνες = 13 x 16 x 3 = 624 ώρες.
3. Κυριακές – Εξαιρέσιμα:
Δεκατρείς (13) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για τρεις (3) μήνες = 13 x 16 x 3 = 624 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 

υπαλλήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό του έτους 2018. Στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις 7.500 και 10.000 
ευρώ αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 23 Αυγούστου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

Ι

 (7)  
 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης της επιχείρησης «SOFTCARE ΕΠΕ-

ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. 

«SOFTCARE A.E.» [πρώην ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΟΥΝΤΟΥ-

ΡΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOFTCARE (ΣΟΦΤ KEP)»], που υλο-

ποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/ 

2011, στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνο-

χής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περί-

οδος 2012). 

 Με την οικ. 413974(1173)/Π03/6/00058/Σ/ν. 3908/ 
11/24.8.2018 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστοποιή-
θηκε η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «SOFTCARE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SOFTCARE Α.Ε.», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με την 
201575/2313/Π03/6/00058/ΣΛ/.3908/2011/20.2.2013 
(ΦΕΚ Β΄/514/6.3.2013) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και αναφέρεται στην επέκταση 
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και εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας χάρτου για 
οικιακή χρήση στη θέση ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος του Δήμου 
Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρ-
χεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου δύο χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι ενός (1.002.321,00) ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των επτακοσίων 
πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και 
τριάντα έξι λεπτών (756.752,36 €), που αποτελεί ποσοστό 
75,50 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των δια-
κοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 
οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (245.568,64 €),
ποσοστό 24,50 % του ενισχυόμενου κόστους της επέν-
δυσης.

Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής, ορίζεται μέχρι 
του ποσού των εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων σαρά-
ντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (105.243,70 €),
ποσοστό 10,50 % του ενισχυόμενου κόστους της επέν-
δυσης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 28.9.2016.

Πληρείται ο όρος της δημιουργίας των τριών νέων και 
η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή-
γησης, ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τρια-
κοσίων ενενήντα ευρώ και επτά λεπτών (175.390,07 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνω-
μοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με 
τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την 
503035/1373/2.1.2018 (ΦΕΚ Β΄/378/8.2.2018) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύ-
σταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Ι

(8)
 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 

του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη-

σης «ΒΑΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΠΑΤΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΠΑΤΕΞ Α.Ε.», 

που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3908/2011, στην κατηγορία της Περιφερεια-

κής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 

(1η περίοδος 2012). 

 Με την οικ. 413986(1175)/Π03/6/00046/Σ/ν. 3908/11/ 
24.8.2018 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστοποιήθηκε η 
τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης της επιχείρησης «ΒΑΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΜΑΠΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΠΑΤΕΞ Α.Ε.», 
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με 
την 187586/2150/Π03/6/00046/Σ/ν. 3908/2011/2.9.2013 
(ΦΕΚ Β΄/2328/17.9.2013) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και αναφέρεται στην ίδρυση μο-
νάδας τυπώματος και βαφής υφασμάτων στη θέση Νέα 
Σάντα του Δήμου Κιλκίς του ομώνυμου νομού.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος οριστικοποιείται στο 
ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα επτά 
χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 
(1.517.092,85 €) και το συνολικό ενισχυόμενο στο ποσό 
των ενός εκατομμυρίου εβδομήντα επτά χιλιάδων τρι-
ακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 
(1.077.350,75 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων 
τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα 
λεπτών (430.940,30 €), ποσοστό 40 % του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των τρι-
ακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενή-
ντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (344.752,24 €),
ποσοστό 32 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυ-
σης.

Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής, ορίζεται μέχρι 
του ποσού των ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα 
οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (86.188,06 €), ποσοστό 8 % 
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά 
στην επένδυση ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων μιας 
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός 
λεπτών (301.658,21 €), ποσοστό 28 % του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης Ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης ορίζεται η 31.12.2015. Πληρείται ο όρος της 
δημιουργίας των 6 (έξι) νέων θέσεων απασχόλησης. 
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη-
σης, ποσού εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα 
δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (115.152,24 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμο-
δότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με 
τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την 
503035/1373/2.1.2018 (ΦΕΚ Β΄/378/8.2.2018) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύ-
σταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
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