
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/

02-11-2015 (ΦΕΚ 2473 Β΄/18-11-2015) υπουργικής 
απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφω-
να με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014 
και αντικατάσταση της αριθ. 35256/17.10.2001 
(ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως ισχύει».

2 Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. ΑΤΔ 1028582 ΕΞ 
2017/23-2-2017 (Β΄ 812) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3 Κήρυξη αιωνόβιου πλατάνου στην Λευκοπηγή 
Δήμου Κοζάνης Π.Ε Κοζάνης ως «Διατηρητέου 
Μνημείου της Φύσης».

4 Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων σε θέση κατηγορίας Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών.

5 Ένταξη μέλους Διοικητικού Προσωπικού σε θέση 
Ε.Τ.Ε.Π. του ν. 4009/2011 στο Αλεξάνδρειο Τεχνο-
λογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων τμημάτων του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2017.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων τμημάτων του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες για το β΄ εξάμηνο του έτους 
2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 69591/ΕΥΘΥ480 (1)
Τροποποίηση της αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/
02-11-2015 (ΦΕΚ 2473 Β΄/18-11-2015) υπουρ-
γικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ-
μογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 
35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) κοι-
νής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Β/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείρι-
ση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
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ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός υπολόγου 
διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2017» και ορίζουμε 
ως αναπληρώτρια του υπολόγου διαχειριστή της πάγιας 
προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων για το έτος 2017 την υπάλληλο ΚΟΛΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. πρωτ. ΑΤΔ 1028582 
ΕΞ 2017/23-2-2017 (Β΄ 812) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

   Αριθ. 86130 (3)
Κήρυξη αιωνόβιου πλατάνου στην Λευκοπηγή 
Δήμου Κοζάνης Π.Ε Κοζάνης ως «Διατηρητέου 
Μνημείου της Φύσης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 ( Φ.ΕΚ. 237 Α΄) «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.  3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4325/2015 άρθρο 28 (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατά-
σταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 ( Φ.Ε.Κ. 47/Α΄) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 141/27-12-2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του
ν. 4446/2016( Φ.Ε.Κ 240/Α/22-12-2016).

8. Την αριθ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών ( Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο Δ.Δ./26-05-2017) με 
την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολύκαρπου.

9. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βι-
οποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α΄) και συ-
γκεκριμένα του άρθρου 4 (αντικατάσταση του άρθρου 
18 του ν. 1650/1986), παράγραφος 3, άρθρου 5 (αντικα-
τάσταση του άρθρου 19 του ν. 1650/1986), παράγραφος 
5β και του άρθρου 6 (αντικατάσταση του άρθρου 21 του 
ν. 1650/1986), παράγραφος 3.

10. Την αριθ. 71401/713/28-04-2017 πρόταση του 
Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης.

11. Την αριθ. 61575/09-05-2017 θετική εισήγηση της 
Δ/νσης Δασών Κοζάνης.

12. Την αριθ. 61202/1071/26-04-2017 θετική εισήγηση 
του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

13. Την Ειδική Έκθεση Προστασίας «αιωνόβιου πλα-
τάνου για την κήρυξη της ως Διατηρητέου Μνημείο της 
Φύσης» στην Λευκοπηγή του Δήμου Κοζάνης ΠΕ Κο-
ζάνης που συντάχθηκε από τους Δασολόγους Μαρία 
Τσιατούρα Δασολόγος της Δ/νσης Συντονισμού και Επι-
θεώρησης Δασών και τον Δημήτρη Τσίμπλινα Δασολόγο 
της Δ/νσης Δασών Κοζάνης.

14. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την προστασία του 
«αιωνόβιου πλατάνου και την κήρυξη του ως Διατηρη-
τέου Μνημείου της Φύσης» στην Λευκοπηγή του Δήμου 
Κοζάνης ΠΕ Κοζάνης.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» 
τον αιωνόβιο πλάτανο (Platanus orientalis) στην Λευκο-
πηγή του Δήμου Κοζάνης ΠΕ Κοζάνης.

Ο εν λόγω πλάτανος βρίσκεται στην κεντρική πλατεία 
του οικισμού Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης ΠΕ Κο-
ζάνης και απέχει 10 χλμ από την πόλη της Κοζάνης. Το 
γεωγραφικό στίγμα της θέσης είναι με συντεταγμένες 
Ε.Γ.Σ.Α. χ 308324,00 ψ 4455542 και υψόμετρο 630 m.

Η ηλικία του είναι 300 έτη περίπου (με απόκλιση/τυ-
πικό σφάλμα 30-50 έτη),ύψος 32 m, περιφέρεια κορμού 
(στο στηθαίο ύψος) 10,60 μέτρα.

Ο εν λόγω πλάτανος που κηρύσσεται «Διατηρητέο 
Μνημείο της Φύσης» έχει ιδιαίτερη επιστημονική, οικο-
λογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία μπορεί 
να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 
πόρο και χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία.

Τα αναγκαία έργα για την προστασία και την διαχείριση 
του θα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασι-
κής Νομοθεσίας και τις διατάξεις περί προστασίας των 
Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης αφού μελετηθούν, 
εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η 
διαχείριση του παρόντος «Διατηρητέου Μνημείου της 
Φύσης» ανατίθεται στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες οι 
οποίες θα προχωρήσουν στην έκδοση σχετικής Δασικής 
Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) όπου θα αναφέρονται 
οι απαγορεύσεις και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων 
αναφορικά με το εν λόγω «Διατηρητέο Μνημείο της 
Φύσης».
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 15316 (4)
Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων σε θέση κατηγορίας Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (ΦΕΚ 267/12.12.1970) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/Α/2013) 

«Μετονομασία τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κα-
τάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων».

3. Την αριθ. 117/14.8.2014 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/25.8.2014) 
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, σε συνδυασμό με την αριθ. Φ.120.61/43/134749/
Β2/27.8.2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ 
για το διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/ 
2014 (ΦΕΚ 237/Α/21.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και πε-
ραιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ-
νων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006
(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνι-
σμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14.03.2000) 
«Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
κ.λπ.» και ειδικότερα το άρθρο 13, το οποίο διατηρείται 
εν ισχύ μέχρι την δημοσίευση του π.δ. της παραγράφου 6
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 σύμφωνα με το άρθρο 
81 παρ. 19 του ν. 4009/2011.

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτός ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και 
ειδικότερα στο άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθ-
μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, παράγραφος 3 Ειδικές Κατηγορίες 
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

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

9. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 66 του ν. 4415/
2016 (ΦΕΚ 159/Α/6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 (ΦΕΚ 17/Α/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρα-
τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

11. Την από 28.11.2016, συνημμένη αίτηση ένταξης σε 
θέση κατηγορίας μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του τμήματος Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιω-
αννίνων, της Τζουβάρα Κωνσταντίνας του Δημητρίου, 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων (συνεδρία: 
621/24.5.2017 (θέμα 1ο), η οποία λαμβάνοντας υπό-
ψη την, από 24.4.2017, εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με το έγγραφο 
1342/6.4.2017 του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων ορι-
σμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής κατόπιν από-
φασης της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (συνεδρία αριθ. 
619/5.4.2017), και στο οποίο διατυπώνεται ομόφωνη 
θετική απόφαση των μελών της για την ένταξη της Τζου-
βάρα στην κατηγορία μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, του 
τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, διότι πληροί τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 66 του ν. 4415/2016 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν. 4452/2017 και ισχύει.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Τζου-
βάρα Κωνσταντίνας.

14. Την 12106/22.3.2017 (ΦΕΚ 1255/Β/11.4.2017) 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων με-
ταφοράς μίας κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών.

15. Την 16388/31.5.2017 βεβαίωση του Ιδρύματος 
αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας 
δικαιολογητικών της Τζουβάρα.

16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Α. Την ένταξη της Τζουβάρα Κωνσταντίνας, διοικητι-
κού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μηχανικών 
με βαθμό Α΄ και ΜΚ 11, σε κενή οργανική θέση κατη-
γορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, του Τμήματος Μαθηματικών 


