
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
Α΄ Εξαμήνου 2020 υπαλλήλου που έχει μετακινηθεί 
στo γραφείo του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμε-
νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και 
δεν καλύπτει οργανική θέση σε αυτό.

2 Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933/ 
29.05.2019) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιο-
λογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και 
διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την 
επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα 
οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

3 Τροποποίηση της 3626/28.01.2020 απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου (ΦΕΚ Β΄213/2020), περί καθορισμού του 
ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-
λων του Δήμου Ρόδου, για το έτος 2020.

4 Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέση Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2824.23/14818/2020 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας Α΄ Εξαμήνου 2020 υπαλλήλου που έχει μετακι-

νηθεί στo γραφείo του Γενικού Γραμματέα Λιμένων 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 

και δεν καλύπτει οργανική θέση σε αυτό. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α΄) «Διαχεί-

ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις ... .και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ) του π.δ. 13/2018 « Oργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 26/Α΄)

δ) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής».

ε) το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών …..Υπουργείων»

2. Την αριθμ. 2903.5/92965/2019 (ΦΕΚ 5056/Β΄/
31-12-2019) απόφαση ΥΝΑΝΠ «Υπαγωγή υπηρεσιών και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, 
Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσι-
ακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής»

3. Την αριθμ πρωτ 2811.23/586/2020 απόφαση 
Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ΥΝΑΝΠ / ΓΔΟΥ (ΑΔΑ 
ΨΦ7Θ4653ΠΩ-ΚΜΜ)

4. Το με αριθμ πρωτ 3000.0/9407/2020/11-02-2020 
έγγραφο ΓΓΛΛΠΝΕ, από το οποίο προκύπτει ανάγκη 
εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας.

5. Την με αριθμ πρωτ. 2901.03/36500/17-05-2018 από-
φαση μετακίνησης μονίμου υπαλλήλου, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας με αμοιβή από το μόνιμο προσωπικό 
που έχει μετακινηθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου, για το χρονικό διάστημα από δη-
μοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως έως 30/06/2020, για την αντιμετώπιση έκτακτων 
και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν 
και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό 
ωράριο εργασίας σύμφωνα με το 4ο ανωτέρω σχετικό.

Συγκεκριμένα για μία (01) υπάλληλο του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχει μετακινηθεί 
στο ανωτέρω γραφείο εγκρίνονται έως εκατόν είκοσι 
(120) απογευματινές ώρες κατά το Α΄ εξάμηνο 2020.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνον 
εφόσον η υπάλληλος απασχοληθεί υπερωριακά, πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες απασχο-
ληθεί στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ωρών, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν θα λάβει υπερωριακή αποζημίωση από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή.

3. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί 
ύψους 700,00 ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής έτους 2020 στον ΑΛΕ 2120201001 φορέα 
1041-501-0000000, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρή-
θηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ με α/α 7278

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της και μέχρι 30-06-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι

     Αριθ. Α.1041 (2)
Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933/ 

29.05.2019) απόφασης του Διοικητή της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με 

τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιο-

ρισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξί-

ας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα 

αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 126 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνεια-
κός Κώδικας» και της παραγράφου 10 του άρθρου 123 
του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 
του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αριθμ. 39/3/30.11.2017 
Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και αριθμ. 5294 
ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.01.2020) απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού 
συστήματος ICIS.net και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε 
πλήρη εφαρμογή».

6. Την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ 
«Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICIS.net».

7. Την ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 
4488/30-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των 
υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων 
Τήρηση αρχείου».

8. Την ανάγκη χορήγησης ενός εύλογου χρονικού δια-
στήματος για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού 
από τις τελωνειακές αρχές για την αποτελεσματική αντα-
πόκρισή τους στις απαιτήσεις της αρ. Α.1203/16-5-2019 
απόφασης ΑΑΔΕ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 της αριθμ. 

Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933/29.05.2019) απόφασης του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως 
ακολούθως:

«Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η προβλεπόμενη 
διαδικασία ανάκτησης των παραστατικών από τις αρμό-
διες τελωνειακές περιφέρειες μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Τελωνείων ICISnet για τον προσδιορισμό/
καθορισμό της αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 6, του στοιχείου β της 
παραγράφου 2 και του στοιχείου β της παραγράφου 4 
του άρθρου 8, δεν είναι υποχρεωτική για τα τελωνεία 
του νομού Αττικής τα οποία δύνανται να αποστέλλουν 
τα παραστατικά μετά των συνημμένων δικαιολογητι-
κών εγγράφων στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια 
για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας με κάθε 
πρόσφορο κατά την κρίση τους μέσο».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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    Αριθμ. 9111 (3)
Τροποποίηση της 3626/28.01.2020 απόφα-

σης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄213/2020), περί καθορι-

σμού του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, για το έτος 

2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ii. του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

iii. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τροποποιήθη-
καν με τις όμοοιες του άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 
(ΦΕΚ 110/Α΄).

iv. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος 
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυν-
σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορί-
ζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-
κράτειας».

4. Την 3626/28.01.2020 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 213/
Β΄/03.02.2020), περί καθορισμού του ανώτατου ορίου 
των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμου Ρό-
δου, για το έτος 2020.

5. Το 2/10210/26.02.2020 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 3626/28.01.2020 απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄213/2020), ως προς τον καθορισμό του ανώτατου 
ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, για το έτος 2020, που 
διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α/Α Κατηγορία - Κλάδος/Ειδικότητα
Ανώτατο 
όριο ημερών 
κατ’ έτος

1 ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 50
2 ΠΕ Διοικητικού 50
3 ΤΕ Ειδικής Κατηγορίας 50
4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 50
5 ΔΕ Διοικητικού 50
6 ΔΕ Εργοδηγών 50
7 ΔΕ Δημοσιογράφων 50

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού 
έτους 2020, ύψους 96.000,00 € η οποία έχει προβλεφθεί 
στον Κ.Α.Ε. 70-6422.0001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 3626/28.01.2020 (ΦΕΚ 
Β΄213/2020) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.: 1915 (4)
Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέση Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15, εδάφιο θ του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄),
2. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν,

3. τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση 2 «Ειδι-
κές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι.» του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 
32/τ.Α΄/11-2-2014),

4. τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 
«Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.)» του ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/15-5-2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή-
ματος και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016,

5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/
13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις»,
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6. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (83/
Α΄),

7. τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17),

8. τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 όπως επανήλθε 
σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (83/Α΄),

9. την αριθμ. 1541/12-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 233/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ 
9-10-2001) Πρυτανική Πράξη διορισμού του Αλέξαν-
δρου Τσιριντάνη σε κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

10. την αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ- 
Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την αριθμ. 35125/Ζ2/1-3-2018 ανα-
διατύπωσή της καθώς και την αριθμ. 59950/Ζ2/6-4-2017 
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή 
των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017(ΦΕΚ 
Α΄ 17) διατάξεων. ...",

11. την από 4-4-2019 αίτηση του Αλέξανδρου Τσιρι-
ντάνη του Εμμανουήλ, υπηρετούντος μέλους ΕΤΕΠ κα-
τηγορίας TE του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών,για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του 
ίδιου Τμήματος,

12. την αριθμ. 98/17-4-2019 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών περί ορισμού Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής,

13. Την από 24-5-2019 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής,

14. την αριθμ. 99/5-6-2019 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

15. την αριθμ. 10216/31-7-2019 (ΑΔΑ: 604Ψ469Β7Γ-
ΚΙΣ) -  (Β' 3336) απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. με την 
οποία εγκρίθηκε η μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής 
θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοι-
νωνικών Επιστημών,

16. την αριθμ.146408/Ζ1/20-9-2019 -ΦΕΚ 783/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-9-2019, (ΑΔΑ Ω5ΣΣ4653ΠΣ-ΞΗ5) διαπι-

στωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η άσκηση 
καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης από 
τον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστή-
μης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πα-
ναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου,

17. τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του προα-
ναφερόμενου μέλους Ε.Τ.Ε.Π.,

18. την από 18-10-2019 έκθεση προκαλούμενης δα-
πάνης

19. το αριθμ. 200432/Β1/18-12-2019 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

20. Το αριθμ. 574/Β3/30-1-2020 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων περί ύπαρξης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, διαπι-
στώνουμε:

την ένταξη του Αλέξανδρου Τσιριντάνη του Εμμανου-
ήλ, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας TE του Τμήματος Κοινωνιολογί-
ας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, σε κενή οργανική 
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας TE του Τμήματος Κοινωνιολογίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρή-
της με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογικές εφαρμογές 
στη συλλογή και επεξεργασία κοινωνικών δεδομένων», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που κατείχε ο ανωτέρω καταρ-
γείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02010512703200004*
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