
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Αρχη-
γείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

2 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά 
τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Κώ-
δικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών 
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 3164/
30.09.2016).

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Κερατσινίου – Δρα-
πετσώνας.

4 Σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο».

5 Τροποποίηση της έγκρισης υπερωριακής απα-
σχόλησης (ΦΕΚ Β΄ 910/05.04.2016) για τους υπαλ-
λήλους της ΕΡΤ Α.Ε. κατά το έτος 2016 (Α΄ και Β΄ 
εξάμηνο).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 2122.7-3/89703/2016 (1)
Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Αρχη-
γείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 6 του

Ν. 3938/2011 (Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 1 του άρθ. 13 του Ν. 4138/2013 (Α΄ 72) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».

β) Του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου».

γ) Του άρθ. 2 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «…Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου…».

δ) Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την από 19-10-2016 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 25-04-2016 Έκθεση κατάσχεσης οχήματος, 
στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για πα-
ράβαση των διατάξεων του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδι-
κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω 
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσής του 
και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει κα-
ταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την από-
δοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα τις (α) σχετικές.

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2018/19-08-2016 έγγραφο Εισαγ-
γελίας Εφετών Κέρκυρας.

6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 
με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής 
του, αποφασίζεται:

1. Η διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυ-
λακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Η ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επι-
χειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και η στελέχωση και λειτουργία του σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3566

36239

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής-μοντέλο Mercedes-Benz GLE 250d 
(επιβατηγό) Καύσιμο Πετρέλαιο κίνησης

Κυβισμός 2.143 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Ηγουμενίτσας

Αριθμός πλαισίου WDC 166 004 1A70 8858 Κατάσταση μέσου Άριστη
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Αριθμός κινητήρα 65196033232656 Λοιπός εξοπλισμός
Ο φερόμενος επί του οχήματος 

εξοπλισμός, κατά το χρόνο
της κατάσχεσής του

Χρώμα Γκρι μεταλλικό Θέσεις επιβατών Πέντε (05)

Έτος πρώτης κυκλοφορίας 2016 Διανυθέντα χλμ. 9.526

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

   Αριθ. απόφ. 391/2016 (2)
Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 3164/30.09.2016). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συνεδρίαση την 18η Οκτωβρίου 2016

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 

και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/ 27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133 έως και 
141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω δημοπρασιών 
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως την εξουσιοδοτική 
διάταξη του άρθρου 138 του νόμου αυτού.

2. Την υπ’ αριθ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου 
εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 1473/25.05.2016).

3. Την υπ’ αριθ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου 
εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 1593/06.06.2016).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρη-
ματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015), ως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ΄ του 
άρθρου 3 του νόμου αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 32, 118 και 120 του νόμου αυτού.

6. Τις «Τελικές Προτάσεις ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Νοέμβριος 
2012», ως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/
factsheets/general/03122012_1?p=file&i=0).

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103/

31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.
9. Την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 

182348/24.08.2016 με θέμα: «Καθορισμός της μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δη-
μοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και της εξ’ αυτής προκύπτουσας τιμής για την 
πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού» (ΦΕΚ Β΄ 2848/07.09.2016, υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 210966/15.09.2016).

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο 
οποίος εκδόθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3164/30.09.2016) και ειδικά τις εξουσιοδοτικές 
διατάξεις των άρθρων 17 και 33.

11. Την υπ’ αριθ. 353/2016 απόφαση της ΡΑΕ για τον καθορισμό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, 
που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική πα-
ράδοση, τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής των 
δημοπρασιών για το 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3314/14.10.2016).

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213040/12.10.2016 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον καθορισμό των διοι-
κητικά οριζόμενων τιμών κατά τις προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

13. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ. 12 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 13.10.2016.

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού 
χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενό-

τητας Γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (σχετ. 4) ρητώς 
προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνι-
σμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και 
των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές, εξεδόθη ο Ν. 4389/2016 (σχετ. 1), με το 
άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλη-

σης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφε-
ξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, 
μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 
(ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρα-
σιών» του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 329/2016 
απόφαση της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημο-
πρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 10).

Επειδή, στο άρθρο 17 του ΚΣΔΠΠΗΕ, προβλέπεται ο 
υπολογισμός της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής 
Δημοπρασίας κάθε Επιλέξιμου Προμηθευτή, η οποία 
καθορίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς, ως εξής:
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Η τιμή Πραμέτρου ND, δηλαδή των μηνών για τους 
οποίους δεν επιβάλλεται Ποινή Μη Συμμόρφωσης, 
λαμβάνει τιμή ίση με ένα (1) και η Παράμετρος TOLN, 
δηλαδή το ποσοστό επί της διαφοράς μεταξύ συνολι-
κής ποσότητας μηνιαίου υποπροϊόντος που και έχει ο 
κάτοχος προϊόντων και συνολικής ποσότητας μηνιαίου 
υποπροϊόντος που εμφανίζεται στη Δήλωση Χρήσης του 
κατόχου Προϊόντων στην οποία εφαρμόζεται η Ποινή 
μη Συμμόρφωσης λαμβάνει τιμή ίση με εννενήντα τοις 
εκατό (90%).

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του Ν. 4001/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   

Ι

 Αριθ. οικ. 84278/31519 (3) 
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας. 

 Με την υπ’ αριθ. 269/26-7-2016 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν των υπ’ αριθ. πρωτ.
21524/19-4-2016, 21523/19-4-2016, 21503/19-4-2016,
21506/19-4-2016,21522/19-4-2016,21520/19-4-2016,
21487/19-4-2016, 30599/10-6-2016 αιτήσεων των Γε-
ρούδη Σταυρούλα, Καραγιαννίδη Ελένη, Κουνενή Μαρία, 
Φραγκιαδάκη Καλλιόπη, Καπίρη Δέσποινα, Ταγαρούλια 
Ειρήνη, Σεγρέδου Δήμητρα και Κλείσα Βασιλική, της αριθ. 
πρωτ. 15752/17-8-2016 βεβαίωσης του Δήμου Κερατσι-
νίου - Δραπετσώνας περί μη ύπαρξης ενεργών συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων στο Δήμο και της υπ’ αριθ. πρωτ. 
67632/26144/10-10-2016 εγκριτικής απόφασης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο 
εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, ΓΕΡΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων από τριάμισι ώρες ημερησίως σε 
οκτώ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, κατηγορίας 
ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 
τριάμισι ώρες ημερησίως σε οκτώ, ΚΟΥΝΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του 
Παναγιώτη κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων από τριάμισι ώρες ημερησίως σε 
οκτώ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Μιχαήλ κατηγορίας 
ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 
τριάμισι ώρες ημερησίως σε οκτώ, ΚΑΠΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
του Ιωσήφ, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων από δυόμισι ώρες ημερησίως σε 
οκτώ, ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου, κατηγο-
ρίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων 
από δύο ώρες ημερησίως σε οκτώ, ΣΕΓΡΕΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
του Κυριάκου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστρι-

ών Σχολικών Μονάδων από μιάμιση ώρα ημερησίως 
σε οκτώ, ΚΛΕΙΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου, κατηγορίας 
YE ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 
δυόμισι ώρες ημερησίως σε τέσσερις.

(Αριθ. βεβ. του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας: 
40101/25-7-2016).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
67632/26144/ 10 -10-2016). 

 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

   Αριθ. 1664 (4)
Σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Πρυτανικό 

Συμβούλιο». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 24/5-10-2016) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 με τίτλο: «Οργανι-

σμός» του κεφαλαίου Β με τίτλο: «Κανονιστικό πλαίσιο 
αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με 
τις οποίες «Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα 
της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε Ιδρύματος 
και ιδίως τα ακόλουθα: α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, 
διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Ιδρύματος... 
δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του Ιδρύμα-
τος, της Συγκλήτου, της Κοσμητείας, της Γενικής Συνέλευ-
σης της Σχολής και της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς 
και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του 
Ιδρύματος,... κε)... λδ)... και λε)...

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4009/2011 
με τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός», με την οποία ορίζεται 
ότι με τον Εσωτερικό Κανονισμό, καθορίζονται θέματα 
εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος και ιδίως, «...δ) 
τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών 
του Ιδρύματος ..ιγ) κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λει-
τουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, μονομελών 
και συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος...».

3. Το άρθρο 8 του κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 4009/2011 με 
τίτλο «Όργανα των ΑΕΙ και των Μονάδων τους», με την 
οποία ορίζεται ότι όργανα του Ιδρύματος είναι: α) το Συμ-
βούλιο, β) ο Πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. Την περίπτωση 
ιγ της παραγράφου 18 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με 
την οποία ο Πρύτανης, «λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα 
για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα 
αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, πλην του 
Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λά-
βουν αποφάσεις».

4. Την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012, 
σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος «ασκεί όσες αρμο-
διότητες δεν ανατίθενται από το Νόμο ειδικώς σε άλλα 
όργανα του Ιδρύματος».

5. Την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 
όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Ο Πρύτανης ορίζει 
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για την υποβοήθηση του έργου του, Καθηγητές πρώτης 
Βαθμίδας ή Αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος ως 
αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συ-
γκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφαση του που 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με την απόφαση ορισμού 
των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται η σειρά με 
την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη, αν απουσιάζει, 
κωλύεται ή ελλείπει για οποιοδήποτε λόγο και ασκούν 
τα καθήκοντα της μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη. Ο 
αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον 
Οργανισμό του Ιδρύματος».

6. Την υπ’ αριθ. 6364/15-7-2016 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου η οποία αφορά τον αριθμό των 
Αναπληρωτών Πρύτανη (ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/3-8-2016).

7. Την υπ’ αριθ. 6671/23-8-2016 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου η οποία αφορά τον ορισμό Αναπλη-
ρωτών Πρύτανη, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς 
και τον καθορισμό σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη
(ΦΕΚ 2802/τ.Β΄/6-9-2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 8 παρ. 17 του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011)
όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

8. Τις μεταβατικές διατάξεις των Ν. 4009/2011 και 4076/
2012 και ειδικότερα:

(Ι) του άρθρου 80 παρ. 22 και ιδίως στην περίπτωση γ
του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6
του άρθρου. 26 του Ν. 4386/2016, το οποίο φέρει τον 
τίτλο «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις» στο οποίο ορίζεται: 
«α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι 
κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που 
ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν 
με τον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος, εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται για κάθε Ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του 
Οργανισμού του. β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον 
παρόντα νόμο, από τη δημοσίευση του Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο 
Ίδρυμα οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
Νόμου διατάξεις για τα ΑΕΙ. γ) Έως την έναρξη ισχύος 
του κατά το άρθρο 5 του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος 
και του κατά το άρθρο 6 του Εσωτερικού κανονισμού, 
τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(II) Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 Α΄) με την οποία ορίζεται η παρ. 3 του άρθρου 
8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) τροποποιείται ως εξής: 
«3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανά-
δειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του 
Συμβουλίου σε κάθε Ίδρυμα έχει η Πρυτανεία του Πα-
νεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου και τους Αναπληρωτές Πρύτανη ή την 
Προεδρία του ΤΕΙ η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο 
και τους Αναπληρωτές Προέδρου».

(III) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και ιδίως της 
παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012 (159 
Α) με τίτλο «Διοικητικά Όργανα» στην οποία ορίζονται 
τα εξής «(1.. .(2)... (3).. .(4).. .(5). Οι μεταβατικές διατάξεις 
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) παραμένουν σε ισχύ, έως την 
πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου και εφαρμόζονται 
αναλογικά, εφόσον δεν καταργούνται (ρητά ή σιωπηρά) 
με τις παρούσες τροποποιήσεις».

9. Την παρ. 8 του άρθρου. 26 του Ν. 4386/2016 με την 
οποία ορίζεται ότι τα Πρυτανικά Συμβούλια τα οποία 

λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και 
έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων των οι-
κείων ΑΕΙ, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 ή 
θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, θε-
ωρείται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από 
τη σύστασή τους.

10. Την εισήγηση του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 
οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 
6 του Ν. 4009/2011 (195) Οργανισμός και Εσωτερικός 
Κανονισμός και

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

Α) Τη σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο Πρυτανικό Συμβού-
λιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Πρυτανικό 
Συμβούλιο θα αποτελείται από τον Πρύτανη, και τους 
Αναπληρωτές Πρύτανη. Στις συνεδριάσεις του οργά-
νου συμμετέχει και ο Γραμματέας του Ιδρύματος, ως 
εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οι-
κονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί ζητη-
μάτων διοικητικού προσωπικού. (Μέχρι την πλήρωση 
της θέσης του Γραμματέα του Ιδρύματος στο πρυτανικό 
συμβούλιο μπορούν να καλούνται/συμμετέχουν, υπάλ-
ληλοι όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους.) 
Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του 
Γραμματέα του Ιδρύματος, τον Γραμματέα του Ιδρύματος 
αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση διευθυντής. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της 
οποίας ετάχθη η ψήφος του Πρύτανη. Όλες οι αποφά-
σεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη 
Σύγκλητο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Β) Αναθέτει στο ως άνω όργανο, την άσκηση των προ-
βλεπομένων, από τις διατάξεις των άρθρων 5 (Οργανι-
σμός) και 6 (Εσωτερικός Κανονισμός) του Ν. 4009/2011, 
και αρμοδιοτήτων που αφορούν:

1) Την έγκριση των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και υπηρεσιών, όπως ιδίως τη συγκρότηση επιτροπών 
διαγωνισμών, προσωρινή κατακύρωση αποτελεσμάτων, 
απόφανση επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυ-
γών, παράταση προθεσμιών, εκτός από τη δημοπράτηση 
και την έκδοση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης 
των διαγωνισμών, που παραμένουν στην αρμοδιότητα 
της Συγκλήτου.

2) Την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληρο-
δοσιών ή δωρεών.

3) Τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την έγκριση 
δαπανών πάσης φύσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες δι-
ατάξεις, είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έως του ποσού 
των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

4) Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Συγκλήτου που θα του 
μεταβιβάσει η Σύγκλητος με απόφασή της.

Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Πρυτανικού 
τηρούνται από Γραμματέα, που ορίζεται με απόφαση 
Πρυτάνεως.

(Γ) Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται ως τη δη-
μοσίευση του προβλεπόμενου από το άρθρο 5 του
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Ν. 4009/2011 όπως ισχύει, Οργανισμού και του άρθρου 
6 του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδίου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 105/05.10.2016 (5)
Τροποποίηση της έγκρισης υπερωριακής απα-

σχόλησης (ΦΕΚ Β΄ 910/05.04.2016) για τους 

υπαλλήλους της ΕΡΤ Α.Ε. κατά το έτος 2016

(Α΄ και Β΄ εξάμηνο). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44), Κεφάλαιο 

Πρώτο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτι-
κού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη 
Εταιρεία», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 
παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013 - 2016/Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2013 - 2016 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015).

4. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή του Ν. 4354/2015.

5. Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε.
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε.
7. Το γεγονός ότι η ΕΡΤ Α.Ε. αποτελεί δημόσιο ραδιοτη-

λεοπτικό φορέα, ο οποίος λειτουργεί όλες τις ημέρες του 
χρόνου σε εικοσιτετράωρη βάση. Συνεπώς, στο πλαίσιο 
της συνεχούς λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε., το σύνολο σχεδόν 
του προσωπικού, κυρίως των τεχνικών και καλλιτεχνικών 
ειδικοτήτων εργάζεται σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών 
επί 365 ημέρες ανά έτος.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες κατανομής της υπερωρι-
ακής απασχόλησης σε μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων.

9. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση της απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄ 910/05.04.2016) δεν αλλάζει η προβλεπόμενη 
δαπάνη ύψους έως 670.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων 
των εργοδοτικών εισφορών), για την οποία υπάρχει πί-
στωση και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. του 
οικονομικού έτους 2016, αποφασίζει:

Τροποποιεί την έγκριση υπερωριακής απασχόλη-
σης πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού
(ΦΕΚ Β΄ 910/05.04.2016) για το έτος 2016 (Α΄ και Β΄ εξά-
μηνο), προκειμένου να είναι εφικτή η εκπλήρωση των 

σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 
η ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών και υπηρεσιών της 
ΕΡΤ Α.Ε., όπως αυτές της έχουν ανατεθεί με τον ιδρυτικό 
της νόμο, ως ακολούθως:

1. Υπερωριακή απογευματινή εργασία για το εξής προ-
σωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. και για τις παρακάτω ώρες:

Κατηγορία
Προσωπικού

Αριθμός
Υπαλλήλων -

Σύνολο Ωρών

Όλες οι ειδικότητες 1.000 υπάλληλοι
έως 240 ώρες ανά υπάλληλο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 350.000,00

2. Υπερωριακή νυκτερινή εργασία για το εξής προσω-
πικό της ΕΡΤ Α.Ε. και για τις παρακάτω ώρες:

Κατηγορία
Προσωπικού

Αριθμός Υπαλλήλων -
Σύνολο Ωρών

Όλες οι ειδικότητες 900 υπάλληλοι
έως 192 ώρες ανά υπάλληλο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 220.000,00

3. Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες για το εξής προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. και για 
τις παρακάτω ώρες:

Κατηγορία
Προσωπικού

Αριθμός Υπαλλήλων -
Σύνολο Ωρών

Όλες οι ειδικότητες 800 υπάλληλοι
έως 192 ώρες ανά υπάλληλο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 100.000,00

Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής εργασίας απογευματι-
νής και νυκτερινής απασχόλησης, καθώς και οι ώρες υπε-
ρωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες, θα πραγματοποιούνται και θα αμείβονται 
μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη και υπογεγραμ-
μένη εντολή του αρμοδίου Προϊσταμένου/Διευθυντή 
και του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή (προέγκριση), τη-
ρουμένων παράλληλα των προβλεπομένων στις εκάστο-
τε ισχύουσες διατάξεις. Οι πραγματοποιηθείσες ώρες 
υπερωριακής εργασίας θα βεβαιώνονται στο τέλος κάθε 
μήνα από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και 
την απόφαση έγκρισης υπερωριακής εργασίας του Δι-
οικητικού Συμβουλίου θα παρακολουθούνται τόσο από 
τους κατά περίπτωση αρμοδίους Προϊσταμένους, όσο 
και από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε 
να μην υπάρξουν υπερβάσεις.

Καμιά απασχόληση πλέον του ωραρίου δεν επιτρέπε-
ται και αν πραγματοποιηθεί δεν αμείβεται αν προηγου-
μένως δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035660411160008*
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