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ΠΡΟΣ

1. Τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου 
Αθηνών,

2. Την κα Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου
Πειραιώς,

3. .Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς,
4. Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 30184/7-7-2020 αποφάσεως του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 1, 2 εδ.τελ 

και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών 

Λειτουργών ορίζεται ως τόπος διεξαγωγής της δίκης επί της με ΑΒΜ Φ19/230 (υπ' 

αριθμ. 116/2020 παραπεμπτικό βούλευμα) ποινικής δικογραφίας ενώπιον του Μικτού 

Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιώς, τη νέα αίθουσα που έχει διαμορφωθεί στις 

Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού όπισθεν της ήδη λειτουργούσας αίθουσας 

συνεδριάσεων.

Αντίγραφο της ως άνω υπουργικής αποφάσεως θα επικολληθεί στην είσοδο 

του δικαστικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Πρωτοδικείου.

Στην διάθεση σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Ιουλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2880

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.151/116946/Β6/

11-10-2011  (Β' 2438) απόφασης της Υπουργού Παι
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εισα
γωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής ΚαλώνΤεχνών του Α.Π.Θ.», για το ακαδη
μαϊκό έτος 2020-2021 και για όσο χρονικό διάστημα 
ισχύουν τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (COVID-19).

2 Ορισμός τόπου συνεδριάσεως του Μικτού Ορκω
τού Δικαστηρίου Πειραιώς για τις ανάγκες εκδίκα- 
σης της υπόθεσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2020.

3 Έγκριση της υπ' αρ. 164/2019 σε ορθή επανάλη
ψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πωγωνίου περί τροποποίησης της Συστα
τικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευ- 
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου».

4 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρε- 
τούντος μέλους της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω
πολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/89638/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.151/116946/Β6/ 
11-10-2011 (Β' 2438) απόφασης της Υπουργού 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά
των «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ
μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Α.Π.Θ.», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και 
για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα που 
έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της υγει
ονομικής κρίσης (COVID-19).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του ν. 3341 /1925 (Α' 154) «Περί ιδρύσε- 

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954.

2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ'της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 2525/1997 (Α' 188) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α'90).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 περ. 8 του ν. 4610/ 
2019 (Α'70).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α' 114), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υπ'αρ. Φ.151 /116946/Β6/11-10-2011 
(Β' 2438) απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μά
θησης και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή σπουδαστών στο 
πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών καιΕφαρ- 
μοσμένωνΤεχνώντηςΣχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.».

6. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού 
αντικειμένου τουΤμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ
νων Τεχνών της Σχολής ΚαλώνΤεχνών του Α.Π.Θ.

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού 
έκτου της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περι
εχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδη μίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο
μική κανονικότητα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α' 90),

8. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 60720/Ζ1/21-05-2020 
(Β' 1971) κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος επα
ναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανω- 
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών 
των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
τους».

9. Την υπ'αρ. 108075/Ζ1/3-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρ
θωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε- 
ων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

10. Την υπ'αρ. 164/03-09-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) 
καιτις υπ'αρ. 1757/17-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 
4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
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12- 12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13- 02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύ
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ει
καστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (συνεδρίαση με 
αριθμό 260/14-05-2020) για τροποποίηση της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης, Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 
(Β' 2438).

12. Το πρακτικό της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 3026/11 και 
16.06.2020), σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης των 
εισαγωγικών εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρ
μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

13. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απαιτούν 
άμεση έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρό
σκοπτη λειτουργία του.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΑΊ21).

16. Την με υπ'αρ.πρωτ. Φ1 /Γ/319/84897/Β1 /02-06-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι
ών του ΥΠΑΙΘ ότι «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.151/116946/Β6/ 
11-10-2011 (Β' 2438) απόφασης της Υπουργού Παιδεί
ας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή 
σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κα
λών Τεχνών του Α.Π.Θ.», για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 
2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα 
που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της υγειο
νομικής κρίσης (COVID-19), ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Α. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή 

μελάνι.
β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυ

λικά ή παστέλ.
γ) Μια άσκηση με ελεύθερο θέμα ή ελεύθερης ανασύν

θεσης, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμε
τωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα).».

Β. Η παρ. 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψή

φιος επιλέγει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 
των έργων την τελευταία ημέρα των εξετάσεων:

α) Ένα μέχρι δύο (1 -2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο 
εκ του φυσικού (μαύρο-άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) 
που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1 η ημέρα των εξετάσεων.

β) Ένα μέχρι δύο (1 -2) έργα με χρώμα από την άσκηση 
χρώματος εκ του φυσικού-σύνθεση, που εκπόνησε ο 
υποψήφιος την 2η ημέρα των εξετάσεων.

γ) Ένα μέχρι δύο (1-2) έργα από την άσκηση με ελεύ
θερο θέμα ή ελεύθερης ανασύνθεσης, το οποίο επιλέγει 
ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζει ελεύθερα (σχέδιο 
ή χρώμα), και παραδίδει την 3η ημέρα των εξετάσεων.».

Γ. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Ως Επιτηρητές ορίζονται μέλη: (α) Του Διοικητικού 

Προσωπικού του Α.Π.Θ. των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
(β) Του προσωπικού της κατηγορίας των ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, 

ΕΤΕΠ του Α.Π.Θ. και (γ) του διοικητικού και διδακτικού 
προσωπικού άλλων υπηρεσιών.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΧ

Αριθμ. 30184_______ (2)

Ορισμός τόπου συνεδριάσεωςτου Μικτού Ορκω
τού Δικαστηρίου Πειραιώς για τις ανάγκες εκδί
κασης της υπόθεσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1,2 τελευταίο 

εδάφιο και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 
(Α' 35) και β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Το π.δ. 83/09-07-2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντι
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τη υπ'αρ. 29557/28-04-2014 (Β' 1047) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων με θέμα: «Ορισμός τόπου συνεδριάσεων των 
Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς».

4. Τα υπ' αρ. πρωτ. 3017/11-06-2020 και 3229/ 
23-06-2020 έγγραφα του Προέδρου του Τριμελούς Συμ
βουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, από 
τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία 
πραγματοποίησης της δίκης που έχει προσδιοριστεί στο 
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιώς κατά τη δικάσιμο της 
08-09-2020, ελλείψει αίθουσας κατάλληλης για τη διεξα
γωγή της και ζητείται να παραχωρηθεί η νέα αίθουσα που 
έχει διαμορφωθεί στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού 
όπισθεν της ήδη λειτουργούσης αίθουσας συνεδριάσεων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τόπο διεξαγωγής της δίκης επί της με 
ΑΒΜ Φ19/230 (υπ'αρ. 116/2020 παραπεμπτικό βούλευ
μα) ποινικής δικογραφίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου Πειραιώς, τη νέα αίθουσα που έχει διαμορ
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φωθεί στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού όπισθεν 
της ήδη λειτουργούσης αίθουσας συνεδριάσεων. Η εν 
λόγω αίθουσα έχει ήδη οριστεί ως τόπος συνεδριάσεων 
των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς βάσει της υπ' αρ. 
29557/28-04-2014 (Β' 1047) απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιη
θεί και με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους 
της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της 
στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

---------- ■-----------
Αριθμ. 78433_______ (3)

Έγκριση της υπ' αρ. 164/2019 σε ορθή επανάλη
ψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πωγωνίου περί τροποποίησης της Συστα
τικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του ν. 4555/19-07-2018 (Α' 133) (Πρό

γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»), όπως σήμερα ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχι

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως σήμερα 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α' 107) Διοίκηση, ορ
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως 
σήμερα ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (Α' 234), «Οργανι
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

5. Τιςδιατάξειςτων άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α' 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

7. Την υπ'αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυ
κάρπου.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του 
ν. 3463/2006 (Α' 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 
όπως σήμερα ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 4147/2013 
(Α' 98).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως σήμερα 
ισχύει, που αφορούν στον έλεγχο των δαπανών που προ- 
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, σε συνδυ
ασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α' 133).

11 .Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 
(Α' 134) «Ρυθμίσειςτου Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως σήμερα ισχύει.

12. Την με υπ'αρ. 102/63900/13-09-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείο Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού.

13. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 63967/13-09-2019 
(Β' 3537) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών.

14. Την υπ' αρ. 66/29-04-2011 απόφαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων 
(Β' 1205).

15. Την υπ'αρ. 164/16-10-2019 σε ορθή επανάληψη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πω
γωνίου Νομού Ιωαννίνων «Τροποποίηση της υπ'αρ. 66/ 
2011 απόφασης Δ.Σ. «Περί Σύστασης Νέας Σχολικής Επι
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»».

16. Την υπ'αρ. πρωτ. οικ. 239/14-01-2020 οικονομική 
βεβαίωση του Δήμου Πωγωνίου.

17. Την υπ'αρ. πρωτ. 162/30-12-2019 οικονομική βεβαί
ωση του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αρ. 164/16-10-2019 σε ορθή επα
νάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή
μου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την οποία τροπο
ποιείται η υπ'αρ. 66/29-04-2011 απόφαση, «Συγχώνευση 
Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή
μου Πωγωνίου και Σύσταση Νέας Σχολικής Επιτροπής 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου»» (Β' 1205), ως εξής:

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

• Έντεκα (11) Δημοτικούς/Δημοτικές Συμβούλους, οι 
οποίοι θα ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/ 
2019 (Α' 134).

• Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες, εκ των πέντε αρ- 
χαιοτέρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

• Μία /ένας (1) εκπρόσωπος των συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης.

• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτή
των για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

• Όταν συζητούνται θέματα συγκεκριμένης σχολικής 
μονάδας, τότε συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο οικείος 
διευθυντής.
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5. ΠΟΡΟΙ:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ ή 

έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πωγωνίου το ύψος 
της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της πρόσθετης 
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
113 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει.

β) Από προσόδους σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών 

κυλικείων.
ε) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Κατά τα λοιπά ισχύει η 

υπ'αρ. 66/29-04-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου
λίου του Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων (Β' 1205).

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου και 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Αριθμ. 12784/20/ΓΠ (4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού- 
ντος μέλους της κατηγορίας Εργαστηριακού Δι
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω
πολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρο 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011 

(Α' 195) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(Α' 83).

3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με υπ'αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 
(ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την υπ'αρ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΥΟΔΔ 463) δια- 
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη του Π.Θ.

5. Την υπ'αρ. 3614/18/ΓΠ/05-03-2018 (Γ' 280) πρυτανι- 
κή πράξη εξέλιξηςτου Ντάλλα Ευθυμίου στην Α' βαθμί
δα ως μόνιμο μέλος ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίαςτουΤμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστο
ρίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην 
υπ'αρ. 12/01-07-2020 συνεδρίασή της, για τον καθο
ρισμό γνωστικού αντικειμένου του Ντάλλα Ευθυμίου, 
μόνιμου μέλους της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη το διδακτορικό τίτλο σπουδών του, 
το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο του και τις 
ανάγκες του Τμήματος.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι
σμού, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Ντάλλα Ευθυμίου του 
Γεωργίου, μόνιμου μέλους της κατηγορίας Εργαστηρια
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας με 
Α' Βαθμίδα, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, καθορίζεται ως «Αρχαιοα- 
στρονομία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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