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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-2017
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών 
στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστι-
κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 
(ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄).

2 Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2017-2018.

3 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.

4 Έγκριση της 20/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί σύστασης 
δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, 
σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, για το οικονομικό έτος 2018.

6 Τροποποίηση της 37454/2017 απόφασης του Δή-
μου Κορυδαλλού, περί «Καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών) πέραν της υποχρεωτι-
κής στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού, για 
το Α εξάμηνο 2018.

7 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δημοτι-
κή Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήρας 
έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.151/51339/Α5 (1)

  Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-2017

υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών 

στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστι-

κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχο-

λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 

(ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

2. Το άρθρο 2 παρ.2 του π.δ. 85/2000 (Α΄ 72), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 παρ.1 περ. Γ΄ του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι-
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 
αριθμ. 40/25-10-17), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της 
Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επι-
στημών της Τέχνης δυνάμει της παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η περ. αυτή αναριθμήθηκε με 
το αρ. 3 παρ. 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), δεδομένου ότι η 
εν λόγω σχολή αποτελείται μόνο από το ανωτέρω Τμήμα.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1042/1/21-12-2017), σχετικά 
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με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης (αριθμ. 
Φ. 151/17712/Α5/3-2-2017 ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄) για 
τη διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα 
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής 
Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

6. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/05-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98-Α΄).

8. Την αριθμ Φ.1/Γ724ΝΠ/51235/Β1/28.3.2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) από την Γενική Διεύθυνση Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία από τις δι-
ατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 
Φ.151/17712/Α5/3-2-17 υπουργική απόφαση «Εισαγωγή 
σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος 
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχο-
λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 
418/14-2-2017 τ. Β΄), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ
Α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.151/17712/Α5/
3-2-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 418/14-2-2017 
τροποποιείται ως εξής:

«Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με 
την απόφαση της συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος, ο 
Αναπληρωτής Προέδρου, τα τακτικά και τα αναπληρω-
ματικά μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εισιτηρίων 
Εξετάσεων με τον αναπληρωτή του.»

Β. Επίσης, στην ως άνω απόφαση, η παράγραφος 1 του 
άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

«Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισαγομένων των 
εισιτηρίων Εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης.»

Γ. Επίσης, στην ως άνω απόφαση, προστίθεται και το 
άρθρο 12 ως εξής:

«Άρθρο 12
Εισαγωγή Κυπρίων

1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την 
υπηκοότητα τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής 
τους, εισάγονται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε ποσοστό 5% επιπλέον 
του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν 
εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, 
από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο 

από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και η οποία απο-
τελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες 
της Ελλάδας, μέλη ΔΕΠ, Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών 
και δύο (2) Κύπριους εικαστικούς.

2. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με ευθύνη 
του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στο Τμήμα Εικαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κοινοποιείται και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 52856/ΓΔ4 (2)
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2017-2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

β. τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγράφου 2 και την 
παράγραφο 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

γ. τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 46/2016 (Α΄74) 
«Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου»,

δ. την παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. 10645/ΓΔ4/
22-1-2018 υπουργική απόφαση (Β΄120) «Εγγραφές, με-
τεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής 
ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη».

4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/35/50893/Β1/28-3-2018 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

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

Oρίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του 
διδακτικού έτους 2017-2018:

α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών 
Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυ-
μνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασί-
ων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 31η 
Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη.
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β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελ-
ματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματι-
κών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ-
ματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) 
της χώρας, η 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 21819/8133 (3)
    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών του Δήμου Φυλής. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/ 
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010). Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010).

7. Την αριθμ. 18/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Φυλής διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2018, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 18ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες 
του μήνα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων για το Τμήμα Κέντρου Επικοινωνίας Δημοτών 
(Contact Center) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ορ-
γάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φυλής, υπαλλή-
λων με ειδικότητες ΔΕ Διοικητικών, ΠΕ Διοικητικού - οικο-
νομικού, ΠΕ Διοικητικών, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού και 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, από τις 07:00 π.μ. έως τις 1:00 
μ.μ., για την άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις δημοτών 
για την επίλυση των προβλημάτων, που σχετίζονται με 
την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ηλεκτροφωτισμού και οδικού κ.α.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 34.200,00 € περίπου σε βάρος 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου 
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012 και 20.6022. Ανάλογη 
δαπάνη θα εγγράφεται για τα επόμενα έτη σε βάρος των 
ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 23144/8702 (4)
    Έγκριση της 20/2018 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί σύ-
στασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Δήμο, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστι-
κής απόφασης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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