
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση αδείας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο: 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ» λόγω επαναδιατύπωσης γνώ-
μης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2 Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
MOCUME», λόγω διατύπωσης αρνητικής γνώμης 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επί των κτηριακών προϋποθέσε-
ων αδειοδότησης στο πλαίσιο της επικαιροποίη-
σης αδείας του.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οι-
κονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

4 Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συ-
νιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 6117/A5/2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
324/τ.Β΄/8.2.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21450/Κ1 (1)
Τροποποίηση αδείας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτ-
λο: «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ» λόγω επαναδιατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.9.2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.1.2013).

5. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12.12.2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».

6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Την με αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/
18.11.2012) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υπο-
βολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολ-
λεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Την με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3.4.2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012»».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10.1.2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29.8.2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

12. Την με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Τις υπ’ αριθμ. 95583/Κ1/10.6.2016 (ΦΕΚ 2020/Β΄/
5.7.2016) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ».

14. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην 
με αριθμ. πρωτ. απόφαση ΔΑ/45891/2.8.2016 - 222/
2.8.2016 συνεδρίαση.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 95583/Κ1/10.6.2016 
(ΦΕΚ 2020/Β΄/5.7.2016) άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ» που χορηγήθηκε στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑ-
ΤΩΝ Α.Ε.» με έδρα τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, λόγω επαναδια-
τύπωσης γνώμης (ΔΑ/45891/2.8.2016) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
επί της δομής ΒΑΣ. ΌΛΓΑΣ 186, 54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
δυναμικότητας 75 ατόμων.

Τα κατατεθειμένο έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώ-
μης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολο-
γικών προϋποθέσεων του ως άνω Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτάται στην Άδεια 
του I.I.E.K., με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 21137/K1 (2)
Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. MOCUME», λόγω διατύπωσης αρνητι-
κής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επί των κτηριακών 
προϋποθέσεων αδειοδότησης στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης αδείας του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.9.2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, 
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10.1.2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

5. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29.8.2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

7. Την με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 144027/ΙΑ/7.10.2013 (ΦΕΚ 2700/
Β΄/23.10.2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό 
τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. MOCUME».

9. Την ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε 
στην με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/67979/16.12.2016 απόφαση 
του, της με αριθμ. 247/15.12.2016 συνεδρίασης του.

10. Την με αριθμ. 141765/Κ1/5.9.2016 έγγραφη δήλω-
ση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ MOCUME - 
ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί κατάργησης της 
δομής του Ι.Ι.Ε.Κ. στη Θεσσαλονίκη.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση, της υπ’ αριθμ. 144027/ΙΑ/7.10.2013 (ΦΕΚ 
2700/Β΄/23.10.2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτι-
κό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. MOCUME» και δομές σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, το οποίο έχει χορηγηθεί στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ MOCUME - ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την διατύ-
πωση αρνητικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην παραπάνω 
απόφαση, επί των κτηριακών προϋποθέσεων αδειοδότη-
σης, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης αδείας του.

Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί μερίμνει της διοί-
κησής του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, στα 
Δημόσια Ι.Ε.Κ.: ως εξής:

α. «Ι.Ι.Ε.Κ. MOCUME» δομή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο Δημό-
σιο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Ολυμπίου Διαμαντή 1, κτήριο 
Δημόκριτος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54629
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β. «Ι.Ι.Ε.Κ. MOCUME» δομή ΑΘΗΝΑΣ στο Δημόσιο 
Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ Αχιλλέως 37-39 και Μυλλέρου, 
Τ.Κ. 404 38, Αθήνα.

Οι σπουδαστές του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται επι-
στροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει 
ενόψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, δικαιούμενοι 
είτε μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της περιοχής 
προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότη-
τας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., 
εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικό-
τητά τους. Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της 
ειδικότητάς τους είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα 
κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 2/11359/0004 (3)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλή-

λων στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλί-

ου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του 

Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ANAΠΛHΡΩTHΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
185/Α΄/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχο-
λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις σε συν-
δυασμό με την αριθμ. 2/17127/0022/28.2.2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 498/Β΄/2012).

4. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.8.2014).

5. Την αριθμ. Υ29 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.» (ΦΕΚ 2168/Β΄/9.10.2015).

6. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

7. Το με αριθμ. 1830/28.12.2016 έγγραφο του Συμβου-
λίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

8. Την αριθμ. ΔΟΔΑ4000256ΕΞ2017/5.1.2017 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
υπερωριακή εργασία μεταξύ άλλων, και του γραφείου 

του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο-
γνωμόνων (ΑΔΑ: 7ΝΞΡΗ-01Ι).

9. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, για τρείς (3) υπαλλή-
λους και δέκα (10) Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο 
Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και για την εύρυθ-
μη λειτουργία του Γραφείου του Προέδρου του Συμβου-
λίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται συνολική δαπάνη έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (11.500 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 
0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας, για τρείς (3) υπαλλήλους και δέκα (10) 
Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο του Προ-
έδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
(ΣΟΕ) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά για 
κάθε υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από τη δημο-
σίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30.6.2017.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα 
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) ή του 
εποπτεύοντος Υπουργού.

Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολο-
γίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 542 (4)
Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συ-

νιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 

οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-

κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔEYTIKOΥ 
IΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195/τ.Α΄/6.6.2011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέ-
ρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 
δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
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προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/
27.2.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δη-
μόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προ-
ϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματι-
κότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄/6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

7. Την με αριθμ. πρωτ. 728/19.9.2016 αίτηση του Ιωάν-
νη Χρόνη, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αναφορικά 
με αίτημα ένταξής του στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4415/2016.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 875/21.10.2016 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με την 
οποία ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση της 
αίτησης του Ιωάννη Χρόνη για ένταξή του στην κατη-
γορία Ε.Τ.Ε.Π..

9. Την αριθμ. 36/1.12.2016 (θέμα 6ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Κάλυψη θέσεων της κατη-
γορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) από διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασί-
ας Ι.Δ.Α.Χ., σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Ιδρύματος».

10. Την με αριθμ. 916/27.10.2016 ομόφωνα θετική ει-
σηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών.

11. Την με αριθμ. 15/7.11.2016 (θέμα 1ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., 
στην οποία διατυπώνεται η ομόφωνα σύμφωνη γνώμη 
των μελών της, για την ένταξη του Ιωάννη Χρόνη στην 
κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π..

12. Την με αριθμ. 18/21.12.2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η οποία ομόφωνα αποφάσισε υπέρ 
της ένταξης του Ιωάννη Χρόνη στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4415/2016.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Ιωάννη 
Χρόνη.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 122/1999 «Οργανισμός διοι-
κητικών υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (ΦΕΚ 127/22.6.1999 
τ.Α΄).

15. Την αριθμ. 2108/20.7.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 

του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνο-
λογικού Τομέα».

16. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄).

17. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014 τ.Β΄).

18. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

20. Την με αριθμ. 6/29.3.2013 (ΦΕΚ 170/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
17.4.2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

21. Την με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26.4.2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

22. Την με αριθμ. 10/26.10.2015 (ΦΕΚ 781/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
3.11.2015) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ., διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε τον Ιωάννη Χρόνη του Χρήστου, ο οποίος 
υπηρετεί σε οργανική θέση διοικητικού προσωπικού 
(Δ.Π.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Μηχανικών με βαθ-
μό Α΄ και Μ.Κ. 9, σε συνιστώμενη - με μετατροπή και 
αντίστοιχη κατάργηση της ως άνω αναφερόμενης θέσης 
που κατέχει - οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Ιδρύματός μας, διότι έχει τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στο εδάφιο α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην αριθμ. 6117/A5/2017 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8.2.2017, στη σελίδα 2440, β΄ στήλη, 
5ο στίχο από την αρχή, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «...επίπεδο T2(C2), ...»
στο ορθό: «...επίπεδο Γ2(C2), ...».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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