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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουλίου 2016

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ηρακλείου.

2

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Κέρκυρας.

3

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό».

4

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο».

5

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας.

6

Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
των Εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Νεότητας «Αγίου Κοσμά» και Ε.Σ. Βύρωνα.

7

Σύσταση εσωτερικού οργάνου στο Πανεπιστήμιο
Πατρών με τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215428/15557/4565
(1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ηρακλείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του Π.δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου
52, παρ.2, περ.ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α'),
β) το Π.δ. 49/2000 (ΦΕΚ 43 Α') «Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου»,

Αρ. Φύλλου 2115

γ) Το άρθρο μόνο του Π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ.53/Α/1998)
«Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γ.Γ.Α.»,
δ) Του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ
50/Α/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.»
ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.
45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ. 1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196
Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»,
ζ) παρ. 4 του άρθρου 40Β του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α')
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»,
η) την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114Α').
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α')
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/
16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, ούτε του
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου», με έδρα τις εγκαταστάσεις
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, το οποίο
απαρτίζεται από:
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α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός
έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις
τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο
Προϊστάμενος αρμόδιος για θέματα προσωπικού του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, με αναπληρωτή
του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται
υπάλληλος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου
κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της υπηρεσίας.
4. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την επιλογή
και τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε
και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Ν.3528/2007.
5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215398/15552/4564
(2)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Κέρκυρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1. α) του Π.δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την
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Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου
52, παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α'),
β) το Π.δ. 173/1979 (ΦΕΚ 46 Α') «Περί ιδρύσεως Εθνικού
Γυμναστηρίου Κέρκυρας»,
γ) το άρθρο 14 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) «Πρόγραμμα Πολιτεία»,
δ) το άρθρο μόνο του Π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ.53/Α/1998)
«Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γ.Γ.Α.»,
ε) του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ
50/Α/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.»,
στ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
ζ) της παρ. 1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000
(ΦΕΚ 196Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις» η) παρ.4 του άρθρου 40Β του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α') «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις»,
θ) την παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114Α').
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α')
4. Την υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/
16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ,
ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010),
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας», με έδρα τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας, το οποίο
απαρτίζεται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν
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δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός
έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν από
τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο
Προϊστάμενος αρμόδιος για θέματα προσωπικού του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας, με αναπληρωτή
του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται
υπάλληλος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας
κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της υπηρεσίας.
4. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την επιλογή
και τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε
και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Ν.3528/2007
5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215499/15559/4567
(3)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1. α) του Π.δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου
52, παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α'),
β) του Π.δ. 819/1981 (ΦΕΚ 211 Α') «Περί ιδρύσεως Εθνικού Γυμναστηρίου Κομοτηνής»,
γ) το άρθρο μόνο του Π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ.53/Α/1998)
«Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γ.Γ.Α.»,
δ) Του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ
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50/Α/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.»,
ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.
45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ.1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ
196 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις»,
ζ) παρ.4 του άρθρου 40Β του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81
Α') «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις»,
η) την παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114Α').
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α').
4. Την υπ' αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/
16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής «Πανθρακικό»,
ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010),
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικού
Σταδίου Κομοτηνής «Πανθρακικό», με έδρα τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής «Πανθρακικό»,
το οποίο απαρτίζεται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός
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έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν από
τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο
Προϊστάμενος αρμόδιος για θέματα προσωπικού του
Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής «Πανθρακικό», με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται υπάλληλος του Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής «Πανθρακικό» κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ',
με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της
υπηρεσίας.
4. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την επιλογή
και τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε
και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Ν.3528/2007.
5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215463/15558/4566
(4)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του Π.δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου
52, παρ.2, περ.ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α'),
β) το Ν.δ. 650/1970 (ΦΕΚ 175 Α') «Περί Γυμναστηρίων»,
γ) Ν.423/1976 «Περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως
αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν (ΦΕΚ
223Α'),
δ) Του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.1943/1991
(ΦΕΚ 50/Α/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.»,
ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
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στ) της παρ.1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000
(ΦΕΚ 196 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις»,
ζ) παρ.4 του άρθρου 40Β του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α')
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»,
η) την παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114Α').
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α').
4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/
16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155 Β΄).
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο», ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/2010), αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Σταδίο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο»», με έδρα τις
εγκαταστάσεις του Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο», το οποίο απαρτίζεται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός
έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν από
τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
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2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο
Προϊστάμενος αρμόδιος για θέματα προσωπικού του
Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο», με
αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει
στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται
υπάλληλος του Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο» κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον
Γ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της
υπηρεσίας.
4. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων ,
οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του
άρθρου 159 του Ν.3528/2007.
5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215350/15545/4562
(5)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Λάρισας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52,
παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α'),
β) το Π.δ. 208/1984 «Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας και κατάργηση Εθνικού Σταδίου Λαρίσης
και Εθνικού Κολυμβητηρίου Λαρίσης» (ΦΕΚ 72 Α'),
γ) το Π.δ. 53/1998 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 53 Α'),
δ) το Π.δ. 456/1988 «Οργάνωση και Λειτουργία των
γυμναστηρίων» (ΦΕΚ 209 Α'),
ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ.1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000
(ΦΕΚ 196 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις»,
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ζ) παρ. 4 του άρθρου 40Β του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α')
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
η) την παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις»
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114Α').
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α')
4. Την υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/
16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας,
ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 7, του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010),
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Λάρισας», με έδρα τις εγκαταστάσεις
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, το οποίο απαρτίζεται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά,
εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός
έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν από
τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο
Προϊστάμενος αρμόδιος για θέματα προσωπικού του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, με αναπληρωτή
του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
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3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται υπάλληλος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας
κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της υπηρεσίας.
4. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την επιλογή
και τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε
και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Ν.3528/2007.
5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
215544/15564/4571
(6)
Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
των Εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «Αγίου Κοσμά» και Ε.Σ. Βύρωνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του Π.δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου
52, παρ.2, περ. ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α'),
β) του άρθρου 57 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α΄180),
γ) το άρθρο μόνο του Π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α/1998)
«Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γ.Γ.Α.»,
δ) την αριθμ. ΣΤ-10159 /23-03-1994 απόφαση «Συγκρότηση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τα Εθνικά και Δημοτικά Γυμναστήρια καθώς και για τα λοιπά
Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύει η ΓΓΑ στο Νομό Αττικής» (ΦΕΚ
197 Β'),
ε) την υπ’ αριθμ. 4944/01-03-2012 (ΑΔΑ:Β44ΡΓ-2Δ0)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Μετονομασία του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εργαζομένων [...] σε «Κοινό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. Ε.ΑΚ.Ν.Αγ.
Κοσμά και Ε. ΣΚ Βύρωνα»,
στ) του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50/Α/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λει-
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τουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.»,
ζ) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.
45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
η) της παρ. 1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ
196 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις»,
θ) παρ. 4 του άρθρου 40Β του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81
Α') «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις»,
ι) την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων [...] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33) και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [... ] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114Α').
3. το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α')
4. την υπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/
3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155 Β΄).
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «Αγ.
Κοσμά»» και Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα, ούτε του
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 7, του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), αποφασίζουμε:
1. Συγκροτείται πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ.
«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «Αγ. Κοσμάς»» και
«Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα», με έδρα τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «Αγ. Κοσμάς», το οποίο απαρτίζεται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου
Διεύθυνσης , έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου
από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι
της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία
ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις
προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων
στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί
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για την συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις
προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι αναδείχθηκαν από
τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Εισηγητής στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ένας από τους Προϊστάμενους αρμόδιος για θέματα
προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «Αγ. Κοσμά»» και «Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα»,
με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
3. Γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
ορίζεται υπάλληλος των Νομικών Προσώπων κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ', με αναπληρωτή
του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.
4. Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την
επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια
του άρθρου 159 του Ν.3528/2007.
5. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων,
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 438/17584
(7)
Σύσταση εσωτερικού οργάνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών»
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 91/24.6.2016)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 με τίτλο: «Οργανισμός» του κεφαλαίου Β με τίτλο: «Κανονιστικό πλαίσιο
αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α)
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 Ιδρύματος, της Συγκλήτου, της Κοσμητείας, της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής και της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς
και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του
Ιδρύματος,... κε)... λδ)... και λε)...
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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 λειτουργία 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 Συμβούλιο, 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 λάβουν αποφάσεις».
4. Την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου
4076/2012, σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος «ασκεί
όσες αρμοδιότητες 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
για την υποβοήθηση του έργου του, Καθηγητές πρώτης
βαθμίδας ή Αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος ως
αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες 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 καθήκοντά της μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη. Ο
αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον
Οργανισμό του Ιδρύματος».
6. Την αριθ. 65/24732/19-10-15(ΦΕΚ 2277/21.10.15)
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών
με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 704/24344/15.10.2015
καθώς και η με αριθ. 705/24345/15.10.2015 πράξεις της
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, περί ορισμού
Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών,
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης της
Πρυτάνεως.
7. Τις μεταβατικές διατάξεις των νόμων 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 αρθ. 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
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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 159Α) με την οποία ορίζεται η παρ. 3 του άρθρου
8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195Α) τροποποιείται ως εξής:
«3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του
Συμβουλίου σε κάθε Ίδρυμα έχει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, 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 »
8. Την παρ. 8 του αρθ. 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 οικείων ΑΕΙ,
μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 ή θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι
έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από τη σύστασή
τους.
9. Την εισήγηση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου
Πατρών
10. 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
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α) Τη σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται
από την Πρύτανι και τους Αναπληρωτές Πρυτάνεως. Στις
συνεδριάσεις του Οργάνου συμμετέχουν οι Γενικοί Δι-
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ευθυντές, ως εισηγητές όπου συζητούνται θέματα της
αρμοδιότητας τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο/ Η Γραμματέας του Ιδρύματος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του
Πρυτανικού Συμβουλίου και εισηγείται επί θεμάτων της
αρμοδιότητας του/της, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας
ετάχθη η ψήφος της Πρυτάνεως. Όλες οι αποφάσεις του
Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη Σύγκλητο
εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός.
Β) Αναθέτει στο ως άνω όργανο, την άσκηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 5 (Οργανισμός) και 6 (Εσωτερικός Κανονισμός) του Ν. 4009/2011,
αρμοδιοτήτων που αφορούν:
1. Την έγκριση των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
και υπηρεσιών, δημοσίων και διεθνών διαγωνισμών
όπως ιδίως τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών,
προσωρινή κατακύρωση αποτελεσμάτων, απόφανση
επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση προθεσμιών, εκτός από τη δημοπράτηση και
την έκδοση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης των
διαγωνισμών, που παραμένουν στην αρμοδιότητα της
Συγκλήτου.
2. Την έγκριση όλων των σταδίων και εκτέλεσης δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και
υπηρεσιών όπως ιδίως τη συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών, προσωρινή κατακύρωση αποτελεσμάτων,
απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση προθεσμιών για το ισχύον κάθε φορά
όριο πρόχειρων διαγωνισμών για τις προμήθειες.
3. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Συγκλήτου που θα του
μεταβιβάσει η Σύγκλητος με απόφαση της.
Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Πρυτανικού τηρούνται από την Γραμματέα, που ορίζεται με απόφαση
Πρυτάνεως.
(Γ) η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται ως τη δημοσίευση του προβλεπόμενου από το άρθρο 5 του
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.
Πάτρα 30 Ιουνίου 2016
Η Πρύτανης
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