
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία με 
την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ενός (01) 
GPS plotter-ραντάρ-βυθόμετρο μάρκας FURUNO 
με παρελκόμενα για τo Κεντρικό Λιμεναρχείο Βό-
λου/ Β΄ Λ/Τ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΩΝ /ΠΛΣ 1219.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Δημήτριο 
ΒΕΤΣΙΚΑ ενός (01) μεταχειρισμένου πολυμηχα-
νήματος μάρκας Kyocera Ecosys M2635dn για τo 
Λιμεναρχείο Στυλίδας.

3 Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμε-
νών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊό-
ντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, 
των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογι-
κών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

4 Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέ-
σης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 
μερικής απασχόλησης στον Οργανισμό Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρί-
πολης Νομού Αρκαδίας με την επωνυμία «Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης».

5 Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία με 

την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝ-

ΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ενός 

(01) GPS plotter-ραντάρ-βυθόμετρο μάρκας 

FURUNO με παρελκόμενα για τo Κεντρικό Λιμε-

ναρχείο Βόλου/ Β΄ Λ/Τ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕ-

ΡΩΝ /ΠΛΣ 1219.

   Με την υπ. αρ. 2824.76/43377/2022/20 Ιουνίου 2022 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η υπ’ αρ. Εισερχ. Κ.Λ.Βόλου 987/21-01-2022 επιστολή 
δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ ενός (01) GPS plotter-ραντάρ-βυθόμετρο μάρκας 
FURUNO με παρελκόμενα (μάτι βυθομέτρου Ρ66 και 
κεραία ραντάρ ασύρματη) για τo Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Βόλου/Β’ Λ/Τ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΩΝ/ΠΛΣ 1219, συ-
νολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(#4.400,00#€), πλέον ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Δημήτριο 

ΒΕΤΣΙΚΑ ενός (01) μεταχειρισμένου πολυμηχα-

νήματος μάρκας Kyocera Ecosys M2635dn για τo 

Λιμεναρχείο Στυλίδας.

  Με την υπ. αρ. 2824.76/43374/2022/20 Ιουνίου 2022 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδε-
κτή η από 23-11-2021 επιστολή δωρεάς του Δημητρίου 
ΒΕΤΣΙΚΑ, ενός (01) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος 
μάρκας Kyocera Ecosys M2635dn για τo Λιμεναρχείο Στυ-
λίδας, εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ευρώ (#200,00#€).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1076 (3)
Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δε-

ξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων 

προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κα-

τηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των 

φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω 

προϊόντων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 33, 53, 62, 63, 79 και 80 του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).
β) του άρθρου 5, των παρ. Β.5 και Γ.1 του άρθρου 7 και 

της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική 
αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281).

γ) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Της υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Της υπό στοιχεία Τ 3200/25/30-05-1968 Α.Υ.Ο. «Περί 
του τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρηση 
δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσί-
μων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελω-
νειακών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.1259/32/18.04.1979 Α.Υ.Ο.

4. Της υπ’ αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης 
δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προ-
ϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και 
των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών απο-
θηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 914).

5. Της υπό στοιχεία Α.1042/24-02-2021 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών 
αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των 
οινοπνευματοποιών Α’και Β’κατηγορίας και των απο-
σταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών 
εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 893).

6. Της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ2017/
27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώ-
τος της Τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

7. Της ανάγκη της περαιτέρω παράτασης της προ-
θεσμίας που είχε τεθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 8 της υπ’ αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Β’ 914) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορι-
κά με την ογκομέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης 
της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων 
των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των απο-
σταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών 
εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

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

Άρθρο 1
Την παράταση, από την λήξη της, της προθεσμίας που 

είχε τεθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ 
αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 914) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Οι ογκομετρικοί πινάκες των δεξαμενών αιθυλικής 

αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευ-
ματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών 
και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από 
τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ’ αρ. 
30/003/000/817/2018 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ 
(Β’ 914) και για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, έχει παρέλθει η δεκαετία από 
την ημερομηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία 
πρόκειται να παρέλθει μέχρι 31-03-2023, εξακολουθούν 
να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια 
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ως άνω χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακο-
λουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και 
εγκριθεί.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 94225 (4)
Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς 

θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) μερικής απασχόλησης στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας με την επω-

νυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δή-

μου Τρίπολης».

Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 109 και  
της παρ. Ι’ του άρθρου 280 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α’ 232).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

4. Την υπ’ αρ. 34021/25-5-2022 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικόλαου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ορισμός Ασκούντος 
Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 435).

5. Την υπ’  αρ. 140634/22.6.2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ”Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσω-
τερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου” (Β’ 2208), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 304768/4.12.2017 
(Β’ 4409) και 291101/31.12.2018 (Β’ 86) όμοιες αποφάσεις.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

9. Την υπ’ αρ. 34758/16.7.1986 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών αναφορικά με τη σύσταση στο Δήμο Τρί-
πολης του Νομού Αρκαδίας Δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Τρίπολης» (Β’ 558) καθώς και την υπ’ αρ. 8810/25.7.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου αναφορικά με την προσαρμογή του καταστατικού 
της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Τρίπολης» 
(Δ.Ε.Α.ΔΗ.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.) και μετατροπή αυτής σε Κοινωφελή Επιχείρηση 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Υποστήριξης 
Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.Υ.ΔΗ.Τ.)» (Β’ 1641).

10. Την υπ’ αρ. 1559/28.12.2005 απόφαση του Δ’ Τμή-
ματος του ΑΣΕΠ όπου αποφάνθηκε ότι για οκτώ (8) από 
τους εργαζόμενους στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Δήμου Τρίπολης μεταξύ των οποίων και η Ξενοδημητρο-
πούλου Μαρία του Σταύρου ειδικότητας ΥΕ Υπαλλήλου 
Καθαριότητας συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 11 του 
π.δ. 164/2004.

11. Την υπ’ αρ. 5/2006 απόφαση του Προέδρου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Τρίπολης με 
την οποία κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με σύμ-
βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
οι οκτώ (8) εργαζόμενοι που σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1559/28.12.2005 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους 
στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται και η Ξενοδημητροπούλου 
Μαρία του Σταύρου ειδικότητας ΥΕ Υπαλλήλου Καθαρι-
ότητας στον Παιδικό Σταθμό Θάνα.

12. Την υπ’ αρ. 86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τρίπολης αναφορικά με τη συγχώνευση των Δη-
μοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων με τις επωνυμίες: α) 
«Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης» Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Τρίπολης β) Κοινωφελής Επιχείρηση Υποστή-
ριξης Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.Υ.ΔΗ.Τ.) και γ) Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μαντινείας και 
τη σύσταση Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)», η οποία κρί-
θηκε νόμιμη με την υπ’ αρ. 1386/29.3.2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσι-
εύθηκε στο Β΄ 967.

13. Την υπ’  αρ. 29/2011 (ΑΔΑ: 4Α8ΟΚΒ5-7Ε1) από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) αναφορικά με 
την μεταφορά όλου του προσωπικού που υπηρετούσε 
σε συγχωνευθείσες επιχειρήσεις στη νέα Επιχείρηση με 
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την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τρίπολης 
(Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)» με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση που υπηρετούσε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

14. Την υπ’ αρ. 289/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΟ5ΩΗΡ-ΗΙΠ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης αναφορικά 
με τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τρίπο-
λης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)» και τον ορισμό Εκκαθαριστών, επειδή 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ισολογισμών της 
Επιχείρησης αποτυπώνονται ελλείμματα στις χρήσεις 
2014-2020 καθώς και τη μεταφορά του συνόλου των 
αρμοδιοτήτων - δραστηριοτήτων της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης, καθώς και του απασχολούμενου σε αυτήν προ-
σωπικό, τόσο στον Δήμο Τρίπολης όσο και στο Νομικό 
Πρόσωπο του Δήμου, όπως αναλυτικά αναγράφονται 
στην απόφαση.

15. Την υπ’ αρ. 216865/30.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΔ21ΟΡ1Φ-5ΔΑ) 
απόφαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. - Τμήμα Διοικητικού-Οικο-
νομικού Νομού Αρκαδίας με θέμα: «Έλεγχος Νομιμότη-
τας της υπ’ αρ. 289/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Τρίπολης», σύμφωνα με την οποία η 
αριθμ. 289/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Τρίπολης που αφορά τη ”«Λύση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΕΔΗΤ)» και τον ορισμό 
Εκκαθαριστών”, λήφθηκε νομότυπα.

16. Την υπ’ αρ. 222891/21/10.1.2022 απόφασή μας 
αναφορικά με τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επι-
χείρηση Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)» (Β’ 644).

17. Τις διατάξεις της παρ.  9α του άρθρου 109 του 
ν. 3852/2010, που ορίζουν ότι: «Σε περίπτωση λύσης 
κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των 
δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 
ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, 
μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση 
εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φο-
ρέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγής θέσεις, αντίστοιχες 
των τυπικών προσόντων του με απόφαση του αρμοδί-
ου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της 
προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική 
του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου αυτού εφαρμό-
ζεται και για το προσωπικό των κοινωφελών εταιρειών 
και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον απασχολούνταν 
πραγματικά στις 30-5-2011».

18. Την υπ’ αρ. 37/2017 (αριθμ. πρωτ. 39456/17.11.2017 - 
ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών σύμφωνα με την οποία: «οι προσωποπαγείς 
θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού συστήνονται 
με απόφαση του οικείου συμβουλίου (δημοτικού συμ-
βουλίου, όταν πρόκειται για θέσεις σε δήμο, διοικητικού 
συμβουλίου όταν πρόκειται για θέσεις σε νπδδ), η οποία 
εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΚΔΚΥ 
(ν. 3584/2007)».

19. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης» (Β’ 1254).

20. Την υπ’ αρ. 20/2022 (ΑΔΑ: Ω58ΘΟΛΜΦ-ΚΙΩ) από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης» αναφορικά με 
τη σύσταση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου μίας (1) προσωρινής - 
προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως) εκ-
παιδευτικής βαθμίδας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, στην οποία θα καταταγεί 
η Ξενοδημητροπούλου Μαρία του Σταύρου, προσωπι-
κό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, που μεταφέρεται στο εν λόγω Νομικό Πρόσω-
πο κατόπιν λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Τρίπολης.

21. Το υπ’ αρ. 54522/28.4.2022 έγγραφό μας προς το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης.

22. Το υπ’ αρ. 1564/10.6.2022 έγγραφο του Νομικού 
Προσώπου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν: α) Η αριθμ. 
36/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ40ΟΛΜΦ-ΜΗΗ) απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου αναφορικά 
με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. β) Η υπ’ 
αρ. 335/2022 (ΑΔΑ: 927ΚΩΗΡ-ΖΜΤ) απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης με την οποία 
εγκρίθηκε η ανωτέρω (36/2022) απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

γ) Η υπ’ αρ. 91100/7.6.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΡΩΟΡ1Φ-ΛΗΨ) 
απόφαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. - Τμήμα Διοικητικού - Οικο-
νομικού Νομού Αρκαδίας με την οποία κρίθηκε νόμιμη 
η υπ’ αρ. 335/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Τρίπολης, και

δ) Η υπ’ αρ. 156310.6.2022 βεβαίωση του Νομικού 
Προσώπου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης» αναφορικά με 
τη σύσταση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου μίας (1) προσωρινής - 
προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως) εκ-
παιδευτικής βαθμίδας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, στην οποία θα καταταγεί 
η Ξενοδημητροπούλου Μαρία του Σταύρου, προσωπι-
κό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, που μεταφέρεται στο εν λόγω Νομικό Πρόσω-
πο κατόπιν λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Τρίπολης.

Β. Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον Οργα-
νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου 
σε επόμενη τροποποίησή του και θα καταργηθεί μόλις 
κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται από το έτος 2022 και εφεξής ετήσια δαπάνη ύψους 
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10.019,16 € που θα καλυφθεί από τους Κ.Α.15.6021.0001 
και 15.6052.0001, του προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης η 
οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους κωδικούς 
αριθμούς των αντίστοιχων προϋπολογισμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2022 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 4644 (5)
Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ 

στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το 

έτος 2022. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  5α του άρθρου 14 του 

ν. 2817/2000 (Α’ 78) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2001 (Α’ 195).

2. Τις διατάξεις της περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 
16 του ν. 4009/2011 (Α’195).

3. Την απόφαση υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 
(ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ) της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έξι (6) θέσεις για την πρό-
σληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια.

4. Την απόφαση/εισήγηση της υπ’ αρ. 47/16.6.2022 
συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, σχετικά με την κατανομή των έξι 
(6) θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.

5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

Τον καταμερισμό των ΕΞΙ (6) θέσεων για την πρόσληψη 
μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, που κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με βάση την υπό στοιχεία 
Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, από το Α.Ε.Ι. στα παρακάτω 
Τμήματα, ως εξής:

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μία (1) θέση
- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μία 

(1) θέση
- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μία (1) 

θέση
- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μία (1) 

θέση
- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μία 

(1) θέση
- Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μία (1) θέση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02033132806220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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