
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους στους α) SOARE 
CONSTANTIN του ΙΟΝ και β) HUSSAIN AZHAR του 
ASHRAF MUHAMMAD, για λαθρεμπόριο καπνικών.

2 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματο-
δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

3 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 140/16 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

4 Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου για την τοποθέτηση των μεταφερομένων 
υπαλλήλων της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΔΗΚΕΡΦ).

5 Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ραδιοφωνίας «Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδ/χου».

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Aγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής-Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Έβρου για τους μήνες Αύγουστο-
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2016.

7 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8 Έγκριση απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού Αναπλη-
ρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στους α) SOARE 

CONSTANTIN του ΙΟΝ και β) HUSSAIN AZHAR 

του ASHRAF MUHAMMAD, για λαθρεμπόριο 

καπνικών.

Με την αριθ. MRN 16GRYK030300000150/04.04.2016 
Καταλογιστική Πράξη, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 

του Τελωνείου Λαυρίου επιβλήθηκε, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 150 του Ν. 2960/2001, στους

1. SOAERE CONSTANTIN του ΙΟΝ, Ρουμάνο υπήκοο, κά-
τοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Βουλγαροκτόνου 93, κάτο-
χο του αριθ. DD-411141/14.08.2008 Δ AT Ρουμανίας, και

2. HUSSAIN AZHAR του ASHRAF MUHAMMAD, υπή-
κοο Πακιστάν, άγνωστης διαμονής, κάτοχο του αριθ. 
ES6906191/30-10-2014 Διαβατηρίου Πακιστάν.

Πολλαπλό τέλος 8.933,37 ευρώ, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ 2,4% 
για λαθρεμπορία καπνικών, το οποίο επιμερίστηκε ισο-
μερώς σε καθένα από τους ανωτέρω.

Με την ίδια ως άνω Καταλογιστική Πράξη, κήρυχθηκε 
καθένας από τους ανωτέρω αλληλεγγύως υπόχρεος για 
την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολλα-
πλού τέλους.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τελωνείου

ΤΡ. ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ

Ι

Αριθμ. 12876 (2)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματο-

δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
(Αριθμ. συνεδρίασης: 1178/21.7.2016
Θέμα1ο Α΄)

  Αφού έλαβε υπόψη του:
α) το Ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρη-

ματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

β) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014), 
όπως ισχύουν,

γ) την απόφαση που λήφθηκε στη 1162/25-5-2015 
συνεδρίασή του (θέμα 1ο), (Φ.Ε.Κ. 1091 Β΄/10-6-2015),

δ) τη με αριθμό 2/16570/0026/13-5-2016 υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1381 Β΄/2016), 
με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση 
μεταφερομένων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημο-
σιονομικού ελέγχου στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης» και

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ε) τη με αριθμό 2/51290/0026/2-6-2016 ερμηνευτική 
εγκύκλιο παροχής οδηγιών επί της ανωτέρω υπουργικής 
απόφασης, ομόφωνα αποφασίζει:

Τροποποιεί την αναφερόμενη στο εδάφιο γ΄ απόφασή 
του και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.:

Α) Να εγκρίνει πιστώσεις
• για δαπάνες μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης,
• για τις εκ των υστέρων δαπάνες, μέχρι του ποσού της 

απευθείας ανάθεσης,
• για την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
• για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρω-

μής, στο όνομα των υπολόγων που θα υποδεικνύονται 
από τις στεγαζόμενες Υπηρεσίες, για δαπάνες μέχρι του 
ποσού της απευθείας ανάθεσης και

• για τις επιχορηγήσεις του άρθρου 64 του Ν. 3900/2010, 
μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης.

Β) Να υπογράφει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και προμηθειών, που πραγματοποιεί η Υπηρεσία του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες της.

Γ) Ως προς την έγκριση των ισοζυγίων πάγιας προ-
καταβολής, ισχύει η απόφαση της 1162/25-5-2015 
συνεδρίασης του (θέμα 1ο), με ΑΔΑ: Ω30Χ46ΨΧΥΙ-8Ε2 
(Φ.Ε.Κ. 1091 Β΄/10-6-2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ 
Ι

Αριθμ. 60098/565 (3)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 140/16 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιού-

πολης.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 §9 
του Ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του Ν.  2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/ 
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Αρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/ Α/ 06-02-2015) και το άρθρο 56 
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/ Α/14.04.2014) περί άσκη-
σης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι 
κενή, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015).

8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/ 
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του Ν. 2696/1999».

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων”.

14. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α 
του Ν. 2696/1999».

15. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβά-
στηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπά-
νω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 140/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, που αφο-
ρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

16. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Ηλιούπολης, βάσει της οποίας ελήφθη η 
υπ’ αριθμ. 58/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την, υπ’ αριθμ. 140/16 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, για τις υπόψη κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις.
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18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. Η δαπάνη εντάσσεται στο 
κωδικό ΚΑ 30.7333.0065/2016, ποσού 20000€, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-
γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ηλιούπολης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
• Την μονοδρόμηση της οδού Χρυσάφη στο τμήμα με-

ταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Διαγόρα με κατεύθυνση 
από την οδό Χ. Τρικούπη προς την οδό Διαγόρα.

• Την μονοδρόμηση της οδού Κλεάνθους στο τμήμα 
μεταξύ των οδών Σοφ. Βενιζέλου και ανώνυμης οδού 
με κατεύθυνση από την οδό Σοφ. Βενιζέλου προς την 
ανώνυμη οδό.

• Την μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού (πλησίον 
σταθμού metro) στο τμήμα μεταξύ της οδών Κλεάνθους 
και πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης με κατεύθυνση από 
την οδό Κλεάνθους προς την πάροδο Λεωφ. Βουλιαγ-
μένης.

• Την μονοδρόμηση της οδού Λεωνιδίου μόνο στο 
ύψος της Πλ. Ευρώπης, από την οδό Πλάτωνος έως την 
πάροδο της Λεωφ. Βουλιαγμένης, με κατεύθυνση προς 
την πάροδο της Λεωφ. Βουλιαγμένης.

• Την διαγράμμιση του οδοστρώματος με τεθλασμένη 
κίτρινη γραμμή (ζιγκ - ζαγκ) στην συμβολή των οδών 
Καρνεάδου και Σοφ. Βενιζέλου.

• Την διαγράμμιση του οδοστρώματος με τεθλασμένη 
κίτρινη γραμμή (ζιγκ - ζαγκ) στην συμβολή των οδών 
Πάριδος, Πύρρωνος και Διαγόρα.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ). Επίσης, να τηρηθούν οι προδιαγραφές που 
αφορούν στο κράσπεδο και στη λωρίδα τοποθέτησης 
σήμανσης κυκλοφορίας.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσε-
ων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Οι διαγραμμίσεις να 
γίνουν σύμφωνα με το αρ.5 του ΚΟΚ.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπο-

λης, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

Αριθμ. 10856/130915 (4)
Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου για την τοποθέτηση των μεταφερομέ-

νων υπαλλήλων της πρώην Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΔΗΚΕΡΦ).

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 109 και 280 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010), όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 3938/2011.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007 
« Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α 143/28-07-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α).

5. Την Πράξη 4 της 06.02.2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα-
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 24/Α).

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρήγα Φεραίου.

7. Την αριθμ.93/2016 απόφαση Δ.Σ. για τη λύση και 
εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Ρήγα Φεραίου με την επωνυμία «ΔΗΚΕΡΦ» (δημοσίευση 
απόφασης στο ΦΕΚ 1851/Β’/24-06-2016).

8. Την από 07-07-2016 βεβαίωση της Προϊσταμένης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρήγα Φεραίου σχετικά με την ύπαρξη των απαιτούμενων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2016 (Η δαπάνη 
που θα προκληθεί για το 2017 και τα επόμενα έτη θα 
καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγραφούν 
στους Κ.Α. των αντίστοιχων προϋπολογισμών του Δήμου 
Ρήγα Φεραίου).

9. Την αριθμ. 181/12-07-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου με θέμα «Έγκρι-
ση σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29868 Τεύχος Β’ 2802/06.09.2016

υπαλλήλων της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΔΗΚΕΡΦ) στον Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρήγα 
Φεραίου» (η οποία διαβιβάστηκε με το 6522/14-07-2016 
έγγραφο του Δήμου Ρήγα Φεραίου), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 181/12-07-2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου περί 
σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ως εξής:

• Μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση κατηγορίας 
ΤΕ Μουσικών με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στην οποία θα 
καταταχθεί ο Βασίλειος Σαλαγάς του Κωνσταντίνου.

• Μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση κατηγορίας 
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στην 
οποία θα καταταχθεί ο Γεώργιος Κουβάτας του Δημη-
τρίου.

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου για το υπόλοιπο του έτους 2016 και θα βαρύνει 
τους ΚΑ 10.6021.00, 10.6052.00 και 35.6052.00. Για τα 
επόμενα έτη θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση που θα 
βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού 
του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 23 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 15046 (5)
Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρη-

σης Ραδιοφωνίας «Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδυ-

μοτείχου».

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 112, 225, 238, 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ.  142/2010 
(ΦΕΚ  235/Α/7-6-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν.  3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.δ. 410/1995 
(ΔΚΚ).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ 4 του Ν. 3905/2010, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 
44 παρ 9 του Ν. 3979/2011.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ 9 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εσωτερικών».

8. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

9. Την αριθ. 880/18-3-1997 (ΦΕΚ 281/Β/10-4-1997) 
απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Έβρου, περί σύ-
στασης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδ/χου» που διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 277-284, 287 του Π.δ. 410/1995, 
του Π.δ. 25/1988 και Ν. 2328/1995.

10. Την αριθ. 114/2016 απόφαση του Δ.Σ. Διδ/χου, 
σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της δημοτικής επι-
χείρησης ραδιοφωνίας «Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδ/χου» 
και ορισμός εκκαθαριστών, αποφασίζουμε:

1. Τη λύση της Δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας με 
την επωνυμία «Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδ/χου» και την εκ-
καθάριση αυτής κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 114/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδ/χου.

2. Ορίζουμε εκκαθαριστές τους ορκωτούς λογιστές 
Νίκο Λαζαρίδη Α.Μ ΣΟΕΛ 37641 και Αντώνιο Γιατρά Α.Μ 
ΣΟΕΛ 19141. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.07 ύψους 6.200,00 € 
του προϋπολογισμού του Δήμου Διδ/χου για το έτος 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 27 Ιουλίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 12937 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 

το προσωπικό της Διεύθυνσης Aγροτικής Οικο-

νομίας και Κτηνιατρικής-Τμήμα Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το Β΄ εξάμη-

νο 2016.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα 
την παρ. 1 του άρθρου 282 και παρ.3 του άρθρου 283.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/27.12.2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του 
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’) σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 34, παραγράφου 5 του Ν. 2768/1999 
(ΦΕΚ 273 /τ.Α/).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
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5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6183/6-11-2014 (ΦΕΚ 3057/Β/ 
13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 
6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή-
λων για ελέγχους καταστημάτων και εγκαταστάσεων, 
ελέγχους τροφίμων, εφαρμογή πρ/των εξυγίανσης και 
κτηνοτροφίας, ελέγχους αδέσποτων ζώων (σκυλιών), 
ελέγχους (κατασχέσεις) οστρακοειδών, έλεγχο και κα-
ταπολέμηση επιζωτιών, θανάτωση –εμβολιασμοί, σύ-
νταξη καταστάσεων -αποζημιώσεων κτηνοτρόφων κ.λπ., 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των εργά-
σιμων ημερών των υπαλλήλων της ΠΕ Έβρου, ως κα-
τωτέρω: για 16 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Aγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήμα Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και μέχρι 20 ώρες απο-
γευματινής εργασίας ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης θα γίνει με απόφαση, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμε-
νο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο 
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερω-
ριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωριακά 
παρασχεθέν έργο.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των εννέα χιλιάδων μηδέν πενήντα 
ένα κόμμα είκοσι ευρώ (9.051,20 €) και θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016 ειδικού φορέα 4292 ΚΑΕ 0511.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 26 Ιουλίου 2016

Η Εκτελεστική Γραμματέας

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 222242 (4417) (7)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 249, 250, 251, 253 του Ν.  3852/

07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ.Β΄/07-06-2010), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 30 του Ν.  4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/ 
27.02.2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του 
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).

γ. Των άρθρων του Ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/ 
16.12.2015).

δ. Της παρ.3 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ 
τ.Α΄/11-04-2012).

ε. Της παρ.1γ του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 
134/τ.Α΄/27-07-2016) καθώς και της αριθμ. 18 εγκυκλί-
ου (αρ. πρωτ. οικ. 25169/03-08-2016) του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2) Το Π.δ. 133/2010 “Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας’’, όπως ισχύει.

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 
(ΦΕΚ 684 Β’) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, όπως ισχύει.

4) Την αριθμ. οικ.17999/26-05-2015 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια 
Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
των Περιφερειών κατά το έτος 2015» (ΦΕΚ 1061/τ.Β΄/ 
05-06-2015) και τα αποτελέσματα ψηφοφορίας εκλογών 
της 25ης-07-2015 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώ-
πων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ για 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στη Θεσσαλονίκη, έδρα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πενταμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων τμη-
μάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικών μονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων τόσο της περιφέρειας όσο 
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτής με 
εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων, αποτελούμενο από:

(α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθή-
κοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσό-
τερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύ-
θυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του.

(β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδει-
χτεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται με 
απόφαση.

Ένα από τα υπό στοιχείο (α) μέλη ορίζεται ως Πρόεδρος 
και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα υπό στοιχείο (β) 
μέλη της παραγράφου 1, εκλέγονται με άμεση, καθολική 
και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατ άξεις της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’) 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με 
ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση 
τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος 
ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα της θητείας.

3. Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμε-
νος της υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τα θέματα 
προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον 
αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

4. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου, ασκεί υπάλληλος 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που ορί-
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ζεται με τον νόμιμο αναπληρωτή του με την απόφαση 
ορισμού των μελών.

5. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου 
αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει με 
την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσε-
ων, που επιλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, με-
τέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 6671 (8)
Έγκριση απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού Αναπλη-

ρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 

αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρω-

σης του Πρύτανη.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Του Π.δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11-4-2003 τ.Α’), «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του  Π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013 

τ.Α’) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

3. Το υπ’ αριθμ.152/23-3-2015 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ διο-
ρισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 85412/Ζ1/28-5-2015 Διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρη-
σκευμάτων περί διορισμού του Αντώνιου Τουρλιδάκη, 
Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

5. Την υπ’ αριθμ.2704/6-3-2015 Πράξη Συγκρότησης 
της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Λ7Κ469Β7Κ-ΛΓΥ), την υπ. αριθμ’ 
3064/2-4-2015 Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του (ΑΔΑ: Β5Σ6469Β7Κ-78Ψ) καθώς και την υπ. αριθμ. 
3998/15-4-2016 Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 
6ΨΨ8469Β7Κ-ΞΧΝ).

6. Την Πρυτανική Πράξη αριθμ. 3718/21-3-2015, 
(ΦΕΚ 1022/13-4-2016 τ.Β’) (ΑΔΑ: Ω287469Β7Κ-ΖΙΒ) Περί 
καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 
Σύγκλητο.

7. Τις διατάξεις του Ν.  4009/2011 «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-

θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.  4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α’), τις δι-
ατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/
30.1.2013 τ.Α’), το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 193/17.09.2013, τ.Α’), το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 258/08.12.2014), το Ν. 4327/2015 «Επεί-
γοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/
Α΄/14.05.2015) και το Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83/11.5.2016).

8. Τις διατάξεις της παρ. 13Β του άρθρου 8 του 
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α’) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 
του Ν. 4386/2016.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17 του Ν. 4009/2011 
(Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», σχετικά με 
τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, όπως το εδάφιο 
β’ της παραγράφου 17 του άρθρου 8 αντικαταστάθη-
κε και ισχύει με την παράγραφο 6 του άρθρου 73 του 
Ν. 4316/2014 (Φ.Ε.Κ. 270/τ.Α΄/24.12.2014).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (Συνε-
δρίαση 22/13.7.2016/Θέμα 2ο ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ) για τον καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών 
του Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την υπ’ αριθμ. 6364/15-7-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περί 
του καθορισμού αριθμού Αναπληρωτών Πρυτάνεων 
(ΦΕΚ 2387/3-8-2016 τ.Β’).

12. Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος για 
την έγκριση του ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη, 
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, και τον καθο-
ρισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
τ.Α’/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και 
την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό Αναπλη-
ρωτών Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, και τον 
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καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του 
Ιδρύματος.

II. Ορίζουμε ως Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α. Την Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγι-
κής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελένη 
Τσακιρίδου με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ 894330 με 
τίτλο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και Προσωπικού.

Β. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Μαρνέλλο με αριθμό 
δελτίου ταυτότητας ΑΖ 153351 με τίτλο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών 
και Ανάπτυξης.

Γ. Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Αλευριάδου 
με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 190598 με τίτλο: ΑΝΑ-
ΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Φοιτητικής Μέριμνας.

III. Αναθέτουμε στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πα-
νεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας τις ακόλουθες αρμο-
διότητες αποκλειστικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

[Α] Στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Προσωπικού Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας 
Ελένη Τσακιρίδου τις αρμοδιότητες:

[1] Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας όλων των 
ακαδημαϊκών μονάδων.

[2] Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας όλων των 
Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και όλων των Γραμματει-
ών των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος.

[3] Την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση όλων 
των κατηγοριών προσωπικού του Διοικητικού Διδακτι-
κού και Ερευνητικού Προσωπικού μονίμου ή με σύμβα-
ση οποιασδήποτε μορφής.

[4] Τον ορισμό καθηγητών του Ιδρύματος σε επιτρο-
πές του ΔΟΑΤΑΠ των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Οργανισμών.

[5] Την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμ-
βάσεων ανταλλαγής και κινητικότητας του διοικητικού 
προσωπικού στα πλαίσια των διεθνών και εθνικών προ-
γραμμάτων ανταλλαγής και συνεργασίας.

[6] Όλα τα θέματα προπτυχιακών σπουδών.
[7] Όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λει-

τουργία και ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης ως αυτοτελούς 
και αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Ιδρύματος, καθώς 
και την εποπτεία της σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουρ-
γίας της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

[8] Την εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Δια-
σφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (MO.ΔΙ.Π.) και των 
θεμάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και αξιολόγη-
σης του Ιδρύματος.

[9] Κάθε εν γένει θέματος που άπτεται της ακαδημαϊ-
κής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αναπλη-
ρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Προσω-
πικού οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον 
Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Υποδομών και Ανάπτυξης, τούτου δε απουσιάζοντος ή 

κωλυομένου από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτη-
τικής Μέριμνας.

[Β] Στον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προ-
γραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Αναπληρωτή 
Καθηγητή Γεώργιο Μαρνέλλο τις αρμοδιότητες:

[1] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την 
κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και του σχετικού 
Απολογισμού. 

[2] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την 
κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και 
του σχετικού Απολογισμού.

[3] Την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και 
συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και 
την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφ’ όσον αυτή 
δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.

[4] Την προεδρία της Επιτροπής Ερευνών Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, την εκπροσώπηση του 
Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με 
τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του 
Ειδικού Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα θέματα 
που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Γραμ-
ματείας του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

[5] Όλα τα θέματα που αφορούν στην περιουσία του 
Ιδρύματος, καθώς και σε δωρεές και κληροδοτήματα 
προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

[6] Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμμα-
τισμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών.

[7] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό της 
μηχανοργάνωσης όλων των διοικητικών και ακαδημαϊ-
κών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και 
την σχεδίαση και υλοποίηση υπολογιστικών συστημά-
των και δικτύων για την υποστήριξη του πάσης φύσεως 
διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του 
Πανεπιστημίου.

[8] Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας όλων 
των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφορικής, 
επικοινωνιών και δικτύων σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των 
υπηρεσιών αυτών, εκτός των θεμάτων που αφορούν στην 
υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση του προσωπικού.

[9] Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματι-
σμό και την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, 
δικτύων υποδομής, αιθουσών διδασκαλίας, εξοπλισμών 
καθώς και των τεχνικών έργων και μελετών, συμπερι-
λαμβανομένου και του σχεδιασμού και εποπτείας των 
κατασκευών και τεχνικών έργων που εντάσσονται στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

[10] Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των 
δικτύων υποδομής, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου 
των Πανεπιστημιουπόλεων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναπληρωτή 
Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και 
Ανάπτυξης οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από την 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, 
από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας.
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[Γ] Στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Αλευριάδου τις 
αρμοδιότητες:

[1] Όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας, που αφορούν 
στη σίτιση, στέγαση και μεταφορά φοιτητών, καθώς και 
τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες.

[2] Το σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύ-
ματος που σχετίζονται με την απασχόληση και τη σταδι-
οδρομία των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος.

[3] Το σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύ-
ματος που σχετίζονται με την καινοτομία.

[4] Όλα τα θέματα εγγραφών και μετεγγραφών φοιτη-
τών, Ελλήνων ή αλλοδαπών, και κατατάξεων πτυχιούχων.

[5] Την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη 
συμβάσεων ανταλλαγής και κινητικότητας φοιτητών 
στα πλαίσια των διεθνών και εθνικών προγραμμάτων 
ανταλλαγής και συνεργασίας.

[6] Όλα τα θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδών, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών δια 
Βίου μάθησης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αναπληρώ-
τριας Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας οι παραπάνω αρ-
μοδιότητες ασκούνται από την Αναπληρώτρια Πρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύματός της από τον Αναπληρωτή 
Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών 
και Ανάπτυξης.

Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε περί-
πτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

IV. Καθορίζουμε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κω-
λύματος ο Πρύτανης θα αναπληρώνεται από την Ανα-
πληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου, τούτης δε 
απούσης ή κωλυόμενης, κατά σειρά, από τον Αναπλη-
ρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υπο-
δομών και Ανάπτυξης Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο 
Μαρνέλλο και από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτη-
τικής Μέριμνας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία 
Αλευριάδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 23 Αυγούστου 2016

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ

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