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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις αριθμ. 193/2018 και 194/2018
αποφάσεις της Μητροπολιτικής Επιτροπής της
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος»
Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019.

3

Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Λαρίσου Δήμου Δυτικής Αχαΐας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου
Ικαρίας για το έτος 2019.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
υπαλλήλων Δήμου Σερίφου για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφαλμάτων στην 2275/31757/
10.10.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4824/
30.10.2018 (τ.Β’).

7

Διόρθωση σφαλμάτων στην 816/12747/
24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1715/
17.05.2018 (τ.Β’).

8

Διόρθωση σφαλμάτων στην 818/12749/
24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1715/
17.05.2018 (τ.Β’).

9

Διόρθωση σφαλμάτων στην 893/13480/
02.05.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1913/
30.05.2018 (τ.Β’).

10

Διόρθωση
σφάλματος
στην
811/12740/
24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1607/
09.05.2018 (τ.Β’).

Αρ. Φύλλου 343

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 239
(1)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις αριθμ. 193/2018 και 194/2018
αποφάσεις της Μητροπολιτικής Επιτροπής της
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 210 και 213 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την υπ’ αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
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9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», περί
Συντονιστή της Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 –
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7 – ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή
της Α.Δ.Μ.–Θ.
11. Την υπ’ αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
12. Το με αριθμ. πρωτ. 609802 (492)/18-12-2018 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ
11299/21-12-2018) με το οποίο μας διαβιβάζει την υπ’
αριθμ. 194/12-12-2018 απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΒΕΖ7ΛΛΟΟΟ).
13. Το με αριθμ. πρωτ. 609816(493)/12-12-2018 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ
11297/21-12-2018) με το οποίο μας διαβιβάζει την υπ’
αριθμ. 193/12-12-2018 απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΟΞ27ΛΛΣΒΝ).
14. Το με αρ. πρωτ. 78225/31-12-2018 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ
238/14-1-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης
Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο της υπ’
αριθμ. 193/2018 κανονιστικής απόφασης του θέματος.
15. Το με αρ. πρωτ. 78234/31-12-2018 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 239/14-1-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης
Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο της υπ’
αριθμ. 194/2018 Κανονιστικής απόφασης του θέματος.
16. Τις Τεχνικές Εκθέσεις με τα συνημμένα σχέδια εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας που
συνοδεύουν την απόφαση του θέματος, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων
Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ.
17. To γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίησή τους, να
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
Α. Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 193/2018 απόφαση
της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου: «Προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης,
αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., για την
εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης από συνεργεία
του εργοταξίου της Μ.Ε.Θ κατά τα έτη 2019 έως 2021».
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Β. Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 194/2018 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου:
«Προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
Μ.Ε.Θ., για την εκτέλεση εργασιών μέσω συγκεκριμένων
εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων
κατά τα έτη 2019 έως 2021».
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την
παρούσα αφορούν σε:
• Αποκλεισμός μίας ή δυο λωρίδων κυκλοφορίας με
διεξαγωγή της κυκλοφορίας από την ελεύθερη κάθε
φορά λωρίδα κυκλοφορίας, για τα τμήματα του οδικού
δικτύου με διαχωριστική νησίδα και δυο ή τρεις λωρίδες
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
• Αποκλεισμός λωρίδας κυκλοφορίας με εναλλάξ κυκλοφορία των δυο ρευμάτων από την ελεύθερη κάθε
φορά λωρίδα με τη βοήθεια σηματωρών στα αμφίδρομα
τμήματα της επαρχιακής οδού.
• Στένωση του οδοστρώματος και κυκλοφορία από
την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας εφόσον
το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος είναι 5,5 m, στα αμφίδρομα τμήματα του οδικού δικτύου.
• Αποκλεισμός της αριστερής ή δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας με διεξαγωγή της κυκλοφορίας από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας για εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν στην οδό Μαρίνου Αντύπα.
Το οδικό δίκτυο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι
εργασίες αναφέρεται στις παρακάτω οδούς:
1. Επαρχ. Οδός αρ. 4 (Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου
- Μελλισσοχωρίου - Δρυμού).
2. Επαρχ. Οδός αρ. 5 (Λαχανόκηπου - Σίνδου - Χαλάστρας - Κυμίνων - Ν. Μαλγάρων - Ορ. Νομού).
3. Επαρχ. Οδός αρ. 6 (Αγχιάλου -Ν. Μεσημβρίας - Ξηροχωρίου - Ορ. Νομού).
4. Επαρχ. Οδός αρ. 7 (Ν Χαλκηδόνας - Παρθενίου Αδένδρου - Βραχιά - Κυμίνων).
5. Επαρχ. Οδός αρ. 8 (Ν. Χαλκηδόνας - Κουφαλίων Ορίων Νομού).
6. Επαρχ. Οδός αρ. 9 (Βαθυλάκου - Ορίων Νομού προς
Αγιονέρι).
7. Επαρχ. Οδός αρ. 10 (Λητής - Δρυμού - Ορίων προς
Ν. Σάντα).
8. Επαρχ. Οδός αρ. 11 (Θεσσαλονίκης (12ο χλμ. Ε.Ο.
Σερρών) - Λαγκαδά - Σοχού - Ορίων Νομού).
9. Επαρχ. Οδός αρ. 12 (Επ οδού 11 - Πέντε Βρύσες Όσσας - Νικόπολης- Π.Ε. Ο. Σερρών).
10. Επαρχ. Οδός αρ. 13 (Λαχανάς - Φλαμούρι - Σεβάστεια - Σοχός).
11. Επαρχ. Οδός αρ. 14 (Λαχανάς - Όρια Νομού προς
Ίσωμα).
12. Επαρχ. Οδός αρ. 15 (Λαγκαδά - ΚολχικούΒόλβης - Ρεντίνας).
13. Επαρχ. Οδός αρ. 16 (Ενωτική οδός των επαρχιακών
με αρ. 1 και 15 μέσω Δριμίας και Αρετής).
14. Επαρχ. Οδός αρ. 17 (Επ. οδού 15 - Βαγιοχωρίου Ασκού - Πολυδενδρίου - Σοχού).
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15. Επαρχ. Οδός αρ. 18 (Ρεντίνας - Βαμβακιάς - Αρέθουσας - Στεφανινών - Λίμνης - Σκεπαστού - ορίων Νομού
προς Σέρρες).
16. Επαρχ. Οδός αρ. 19 (Ασκού - Φιλαδέλφειας - Λευκούδας - Αρέθουσας - Στεφανινών).
17. Επαρχ. Οδός αρ. 20 (Αγίου Βασιλείου - Ισόπεδος
κόμβος Επ. Οδού 2 προς Χορτιάτη).
18. Επαρχ. Οδός αρ. 21 (Γερακαρούς - Ζαγκλιβερίου Ορίων Νομού προς Δουμπιά).
19. Επαρχ. Οδός αρ. 22 (Λαγκαδικίων - Σχολαρίου).
20. Επαρχ. Οδός αρ. 23 (Ν. Απολλωνίας - Ασπροχώματος - Καλαμωτού - Ορίων Νομού προς Δουμπιά).
21. Επαρχ. Οδός αρ. 24 (Ν. Μαδύτου - Ορίων Νομού
προς Βαρβάρα).
22. Επαρχ. Οδός αρ. 25 (Διασταύρωση Ε.Ο. 2 - Σταυρός Όρια Νομού Χαλκιδικής).
23. Επαρχ. Οδός αρ. 26 (Θεσσαλονίκης - Αρετσούς).
24. Επαρχ. Οδός αρ. 27 (Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης «πράσινα φανάρια» - Περαίας - Ν. Επιβατών Αγ. Τριάδας - Ν. Μηχανιώνας).
25. Επαρχ. Οδός αρ. 28 (Ισοπ. Κόμβου Επ. Οδού 27 Πλαγιαρίου - Επανομής - Όρμου Επανομής).
26. Επαρχ. Οδός αρ. 29 (Ισοπ. Κόμβου Επ. Οδού 27 -Τριλόφου - Ορίων Νομού προς Μουδανιά).
27. Επαρχ. Οδός αρ. 30 (Ν. Ρυσίου - Ταγαράδων - Αγ.
Παρασκευής - Σουρωτής - Βασιλικών).
28. Επαρχ. Οδός αρ. 31 (Βασιλικών - Περιστεράς - Λειβαδίου).
29. Επαρχ. Οδός αρ. 32 (Ν. Απολλωνίας - Μελισσουργού - Ορίων Νομού προς Στανό).
30. Επαρχ. Οδός αρ. Κ6 (Καρτερών - Στεφανίων - ορίων
Νομού προς Κιλκίς).
31. Κοινοτική οδός άνευ αρ.(από περιοχή Σίνδου προς
αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης-Αθηνών).
32. Οδός Μαρίνου Αντύπα (τμήμα από ισόπεδο κόμβο με Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο έως ανισόπεδο
κόμβο με Ε.Ο. Θεσσαλονίκη –Νέα Μουδανιά).
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου
του θέματος περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στα σχετικά σχέδια εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας όπως ελέγχθηκαν
και θεωρήθηκαν από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Μ.Ε
Θεσ/νίκης ΠΚΜ, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται
στα Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Υποδ/νση Τεχνικών
Έργων της Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ εφόσον δεν αντίκεινται
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα ισχύουν για τα έτη 2019, 2020
και 2021 εφόσον δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ καμία μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η
παρούσα απόφαση, τηρουμένων των προϋποθέσεων
αυτής και των στοιχείων που αναφέρονται στις εγκριθείσες σχετικές Τεχνικές Εκθέσεις.
Ο αρμόδιος φορέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την
έναρξη τους και εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των
οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
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Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των
εργασιών ανά ημέρα και θα αποσύρεται μετά το πέρας
τους ώστε η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και
τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.05.2011).
2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της
ζώνης των έργων.
4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες.
5. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).
7. Οι θέσεις των πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν
την ορατότητά τους από τα διερχόμενα οχήματα.
8. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
9. Η ΥΤΕ -Μ.Ε Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος του έργου
είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
10. Κατά τον αποκλεισμό αριστερής λωρίδας στο οδικό δίκτυο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και στην περίπτωση που το πλάτος της διαχωριστικής
νησίδας είναι επαρκές, θα πρέπει να τοποθετείται επιπλέον σήμανση για τη μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας.
11. Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της σήμανσης
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο
κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό
παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Σταδιακή μείωση της ταχύτητας στα 50 χλμ/ώρα
στις περιπτώσεις με στένωση της δεξιάς ή αριστερής
λωρίδας κυκλοφορίας.
Ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θέματος, υποχρεούται καθ’ όλη
τη διάρκεια εφαρμογής τους να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τους σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο
κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/
13-7-2010).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4998

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 8170
(2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος»
Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2801 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης“».
β) 8Α παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2011
(ΦΕΚ 232 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις,
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
δ) 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
ε) Της 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (Α.Δ.Α.: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας»,
στ) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
ζ) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α.
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) Υπουργικής απόφασης περί «Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
2. Το 57/14.01.2019 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» Δήμου Λευκάδας, με το
οποίο ζητείται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών και
όλων των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λευκάδος» Δήμου Λευκάδας βάσει των υπηρεσιακών του αναγκών.
3. Την 55/14.01.2019 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα
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με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τη σχετική απόφαση μας,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών και των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019, αναλόγως κλάδου, κατηγορίας ειδικότητας και αριθμού υπαλλήλων
αυτών, ως εξής:
Αιρετοί
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΕΛΗ Δ.Σ.

10 (συνολικά)

Υπάλληλοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8

Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρούσα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με
τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019
ύψους 3.500,00 ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6422
και 00-6421.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 10882
(3)
Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Λαρίσου Δήμου Δυτικής Αχαΐας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.A΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
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4. Την 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250/26.05.2017)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Την 140634/22.06.2017 (ΦΕΚ Β’ 2208/ 29.06.2017)
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
6. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1980/
τ.B΄/22-12-2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και ΗΔ. περί
Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που
συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον
ν. 3852/2010.
7. Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31-12-2010
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών
βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
8. Την αρίθμ 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου
344/1976 και άλλες διατάξεις.
9. Την αριθμ. 22683/06-02-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 469/14-02-2018/τ.Β΄)
περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου ληξιαρχικής
Περιφέρειας Λαρίσου στον Μελέζο Νικόλαο του
Βασιλείου.
10. Το αριθμ. 390/15-01-2019 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με το οποίο προτείνει
την αντικατάσταση του ληξίαρχου της ληξιαρχικής Περιφέρειας Λαρίσου, Μελέζου Νικολάου του Βασιλείου,
λόγω παραιτήσεως του για προσωπικούς λόγους, με την
υπάλληλο του Δήμου Σαράντη Παναγιώτα του Ανδρέα
κατηγορίας- κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α’, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Λαρίσου Δήμου Δυτικής Αχαΐας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην υπάλληλο του
Δήμου Σαράντη Παναγιώτα του Ανδρέα κατηγορίαςκλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με
βαθμό Α’.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει
η αριθμ. 22683/06-02-2018 απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 469/14-02-2018/τ.Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 22 Ιανουαρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

Αριθμ. απόφ. 3
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Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου
Ικαρίας για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-62010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/16.12.2015/ τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015».
4. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου μας απασχολούνται και πέραν
του ωραρίου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ με ΑΔΑ
79ΕΟΩΕ4-3ΜΘ σύμβασης του Δήμου Ικαρίας με το Δήμο
Φούρνων - Κορσεών για την λειτουργία της ταμειακής
τους υπηρεσίας λόγω μη στελέχωσης της αντίστοιχης
δική τους και συγκεκριμένα έλεγχος και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων, συναλλαγές με τράπεζες, Δ.Ο.Υ,
ηλεκτρονικές πληρωμές, έλεγχος και υπογραφές γραμματειών είσπραξης, βεβαίωση υπολοίπων χρήσης κ.λπ.
όπως περιγράφει η σύμβαση.
5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Ικαρίας οικονομικού έτους 2019 για την
αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης των
υπαλλήλων στον ΚΑΕ: 10/6012.01, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2019 υπερωριακή εργασία
και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για τους
παρακάτω υπαλλήλους:
1. Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους του Δήμου Ικαρίας,
κλάδου ΠΕ της ταμειακής υπηρεσίας έως είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως για τον καθένα.
Οι ως άνω ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά υπάλληλο
για κάθε εξάμηνο.
Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη ύψους
5000,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10/6012.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
Κάθε μήνα θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση των προϊσταμένων των υπηρεσιών με τις πραγματοποιηθείσες
ώρες εργασίας και πάντοτε ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Κήρυκος, 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 12/18-01-2019
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
υπαλλήλων Δήμου Σερίφου για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ΦΕΚ 226/Α΄/2011
όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85
Α΄/11-4-2012).
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου.
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τις διατάξεις του αρθ. 48 του ν. 3584/2007 «Κώδικας
κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/Α΄/2007.
6. Την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου
έτους 2018 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ με τίτλο:
• Κ.Α 10.6012.01 ποσό 3000
7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών,
εκτάκτων, επειγουσών ή απρόβλεπτων υπηρεσιακών
αναγκών είναι απαραίτητη η καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας απογευματινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων, νυχτερινής και νυχτερινής προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δήμου και
συγκεκριμένα:
Στους απασχολούμενους στην υπηρεσία καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών
καθαριότητας του νησιού - Για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη συνεχή λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Στους απασχολούμενους στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της αυξημένης
εργασίας που δεν είναι εφικτό να διευθετηθεί στο σύνηθες ωράριο λόγω της έλλειψης προσωπικού - Για την
επικοινωνία του Δημάρχου και λοιπών Δημοτικών Αρχών με το κοινό και την γραμματειακή υποστήριξη τους
(Ληξιαρχείο, πρακτικά επιτροπών, συμβουλίων κ.λπ.).
Για την ηλεκτρονική καταχώριση όλων των στοιχείων
των υπαλλήλων του Δήμου, καθώς και όσων προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Στους απασχολούμενους στις υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης.
Για τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση του εξοπλισμού, των κτιρίων και της ύδρευσης.
Για τον έλεγχο λειτουργίας και την αποκατάσταση
βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, παροχές ρεύματος.
8. Τις διατάξεις του αρθ. 58 παρ. 1 περ. δ του
ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α΄/2010.
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9. Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων
που υπηρετεί και μισθοδοτείται κατά τις διατάξεις του
ν. 4024/2011 ανέρχεται σε 14 με αποτέλεσμα το προσωπικό που να αδυνατεί εντός του ωραρίου να ανταποκριθεί στη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αναγκών του
Δήμου, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε και κατανέμουμε απογευματινή
υπερωριακή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, στα
όρια που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 για το έτος 2019.
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - Οικονομικές υπηρεσίες ΚΑ 10.6012.01

ΩΡΕΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

20/μήνα

ΔΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΑΟΡΙΣΤΟΥ)

1

20/μήνα

ΔΕ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ

2

20/μήνα

ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΑΙ
ΝΕΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

Β. Υπηρεσία καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και
ύδρευσης αποχ/σης ΚΑ 25.6012.02

ΩΡΕΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΑΙ
ΝΕΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1

20/μήνα

ΔΕ 24 ΗΛ/ΓΩΝ

1

20/ μήνα

ΥΕ14

2

20/ μήνα

ΥΕ16

3

20/ μήνα

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Από την
απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία βαρύνει τους
• Κ.Α 10.6012.01 ποσό 3000 του προϋπολογισμού του
έτους 2019 και δεν θα υπερβαίνει κατά μήνα το 1/12 των
εγγεγραμμένων πιστώσεων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Δήμαρχος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην 2275/31757/10.10.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4824/30.10.2018 (τ.Β’), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 57957 στην Β’ στήλη, στους 7-8 στίχους
διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Δ.Μ.Δ.Ε.)»,
στο ορθό: «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Δ.Μ.Σ.)».
2. Στη σελίδα 57957 στην Β’ στήλη, στον 25 στίχο διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης»,
στο ορθό: «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Στη σελίδα 57957 στην Β’ στήλη, στον 33 στίχο διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «ΔΜΔΕ»,
στο ορθό «ΔΔΜΣ».
4. Στη σελίδα 57958 στην Β’ στήλη, στους 5-9 στίχους
διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής και του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών»,
στο ορθό: «των συμμετεχόντων Τμημάτων».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(7)
Στην 816/12747/24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1715/17.05.2018 (τ.Β’), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 18797 στην Β’ στήλη, στους 44 και 53-54
στίχους διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)»,
στο ορθό: «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ)».
2. Στη σελίδα 18799 στην Α’ στήλη, στον 45 στίχο να
παραληφθεί το «Υπουργική».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(8)
Στην 818/12749/24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
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ΦΕΚ 1715/17.05.2018 (τ.Β’), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 18802 στην Α’ στήλη, στον 52 στίχο διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «απόφαστ\ς»,
στο ορθό: «απόφασης».
2. Στη σελίδα 18802 στην Β’ στήλη, στους 5 και 54 στίχους διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «κατευθύνσεις»,
στο ορθό: «ειδικεύσεις».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(9)
Στην 893/13480/02.05.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1913/30.05.2018 (τ.Β’), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 20919 στην Α’ στήλη, στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ,
στους 5-6 στίχους του τίτλου της απόφασης 3 διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Μηχανικών και Αεροναυπηγών
Μηχανικών»,
στο ορθό: «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών».
2. Στη σελίδα 20921 στην Β’ στήλη, στους 6-7 στίχους
(στον τίτλο της απόφασης 3) διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Μηχανικών και Αεροναυπηγών
Μηχανικών»,
στο ορθό: «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών».
3. Στη σελίδα 20923 στην Β’ στήλη, στον 18 στίχο διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
4. Στη σελίδα 20925, στον 1 στίχο μετά το «Ε.Τ.Ε.Π.»
προστίθεται το «των συμμετεχόντων Τμημάτων».
5. Στη σελίδα 20925, στον 11 στίχο (ξεκινώντας την
αρίθμηση εντός του πίνακα) να παραληφθεί το «... αναλυτική αναφορά... ».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(10)
Στην 811/12740/24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1607/09.05.2018 (τ.Β’) στη σελίδα 17685 στην Β’
στήλη, στον 17 στίχο διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «2019»,
στο ορθό: «2018».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02003431102190008*

