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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
10

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1715/24876/
26.07.2018 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3833/
τ.Β΄/06.09.2018.

11

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1822/26113/
03.08.2018 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4041/
τ.Β΄/17.09.2018.

12

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1384/21054/
29.06.2018 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2970/
τ.Β΄/24.07.2018.

13

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1708/24845/
26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3779/
τ.Β΄/03.09.2018.

14

Διόρθωση σφάλματος στην 1713/24862/
26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3832/
τ.Β΄/06.09.2018.

15

Διόρθωση σφαλμάτων στην 2559/37383/
20.11.2018 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5394/
τ.Β΄/03.12.2018.

16

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους
2019, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα στα
πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG.

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1714/24872/
26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3799/
τ.Β΄/04.09.2018.

17

Καθιέρωση υπερωριακής Απασχόλησης του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου
προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καισαριανής για το Α’ εξάμηνο έτους 2019.

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1487/22635/
10.07.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3468/τ.Β΄/21.08.2018.

18

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1389/21078/
29.06.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2953/
τ.Β΄/20.07.2018.

19

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1388/21069/
29.06.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2940/
τ.Β΄/20.07.2018.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BAIG KAMRAN
του AKRAM για λαθρεμπορία καπνικών.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους τον MOHAMMAD
(επ.) ASIM (ον.) του MOHAMMAD YAGOOB και της
FATIMA ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία καπνικών.

3

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Fetowa
Mohammad του Saed και της Souad, για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και
κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

4

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Mjawaz
Moustafa του Mohammad και της Huda, για την
τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

5

6

7

8

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Karim Fetoua
του Eid και της Wafaa, για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Galleze
Mohamed του Kamal και της Zoubida, για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και
κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Αρ. Φύλλου 156

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1387/21064/
29.06.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2988/
τ.Β΄/25.07.2018.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1446

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BAIG KAMRAN
του AKRAM για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 139/17/2017 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 08-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 152 παρ.
1 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και
αφορά σε λαθρεμπορία εκατόν σαράντα (140) πακέτων
τσιγάρων που διαπιστώθηκε να κατέχει o BAIG KAMRAN του AKRAM και της TASLIM (σχετ. η με αρ. πρωτ.
1057/9/1/14-06-2016 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος
Ασφαλείας Βύρωνα Αττικής προς τον Εισαγγελέα Πρωτ/
κών Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων δεκατριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (513,94) το οποίο αναλύεται
ως εξής: Εισαγωγικός Δασμός 62,58€, Φ.Π.Α. 108,36 €
και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 343,00€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ.
231,00€ + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 112,00€).
2. Επιβλήθηκε στον BAIG KAM RAN του AKRAM και της
TASLIM γεν. το 1984 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής,
με ΑΦΜ 150741981 πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού
χιλίων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα
δύο λεπτών (1.541,82 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό τα κρίση καπνικά δασμών και φόρων,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%),
κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους τον MOHAMMAD
(επ.) ASIM (ον.) του MOHAMMAD YAGOOB και
της FATIMA ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 242/15/2016 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 24-03-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 152 παρ. 1
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά
λαθρεμπορία εβδομήντα πακέτα (70) πακέτων τσιγάρων
που διαπιστώθηκε να κατέχει ο MOHAMMAD (επ.) ASIM
(ον.) του MOHAMMAD YAGOOB και της FATIMA ΒΙΒΙ κατελήφθη από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δυτικής
Αττικής, στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών με την
Παλαιάς Καβάλας, στο Περιστέρι,(σχετ. η με αρ. πρωτ.
3008/14/51 -δ/06-10-2013 μηνυτήρια αναφορά του Β΄

Τεύχος Β’ 156/30.01.2019

Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου προς τον Εισαγγελέα
Πρωτ/κών Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (234,51) το οποίο αναλύεται ως εξής:
Εισαγωγικός Δασμός 24,71€, Φ.Π.Α. 47,25€ και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 162,54€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ112,00€ +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 50,54€).
2. Επιβλήθηκε στον MOHAMMAD (επ.) ASIM (ον.) του
MOHAMMAD YAGOOB και της FATIMA ΒΙΒΙ γεν. το 1980
στο Πακιστάν, με τελευταία γνωστή διαμονή στο Περιστέρι οδός Μοράβα αρ. 6 και νυν αγνώστου διαμονής, με
ΑΦΜ 153619502, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), ήτοι το ελάχιστο των
αναλογούντων στα υπό τα κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%), κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Fetowa
Mohammad του Saed και της Souad, για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και
κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.
Με την 136/2018/18-12-2018 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1γ
ν. 2960/2001, στον Fetowa Mohammad του Saed και
της Souad, κάτοχο του αριθμ. 0472752/19-06-2018
Δελτίου Αιτούντος Ασύλου, που τυγχάνει πρόσωπο
αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετική η αριθμ.
πρωτ. 1507/18/2351384/19-11-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο
ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), πλέον 2.4% Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας εντός ελληνικής επικράτειας
του Ι.Χ.Φ. οχήματος μάρκας FORD Fady Transit, με αρ.
πλαισίου WF0LXXGBFL3T64841 και αριθμό κυκλοφορίας VN06WEO, 2.402 κ.ε., μικτού βάρους 3.500 κιλών,
ρουμανικών αρχών, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(4)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Mjawaz
Moustafa του Mohammad και της Huda, για την
τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

(6)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Galleze
Mohamed του Kamal και της Zoubida, για την
τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

Με την 138/2018/14-12-2018 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1α
ν. 2960/2001, στον Mjawaz Moustafa του Mohammad
και της Huda, με Α.Φ.Μ. 165662857, κάτοχο του αριθμ.
ΑΑ6039862/28-04-2018 Διαβατηρίου Ασύλου, που
τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα
(σχετική η αριθμ. πρωτ. 1507/18/2550713/13-12-2018
βεβαίωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €),
πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση
παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας εντός ελληνικής
επικράτειας του Ι.Χ.Ε. οχήματος μάρκας OPEL Zafira, με
αρ. πλαισίου W0L0TGF75Y2061817 και αριθμό κυκλοφορίας ΟΕ 04951, 1.796 κ.ε., γερμανικών αρχών, χωρίς να
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 και
τη Δ.247/88 Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Με την αριθ. 135/2018/12-12-2018 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1α
ν. 2960/2001, στον Galleze Mohamed του Kamal και
της Zoubida (κάτοχο του αριθμ. 973541/20-04-2018
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία), που τυγχάνει
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετική η
αριθμ. πρωτ. 1507/18/2340022/16-11-2018 βεβαίωση
της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), πλέον 2.4%
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση παράνομης
κατοχής και κυκλοφορίας εντός ελληνικής επικράτειας του Ι.Χ.Ε. οχήματος μάρκας FORD Focus, 1.596 κ.ε.,
με αριθμό κυκλοφορίας BM692PR και αρ. πλαισίου
WF0NXXWPDNYD02294, ιταλικών αρχών, χωρίς να
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 και
τη Δ.247/88 Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

(5)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Karim
Fetoua του Eid και της Wafaa, για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.
Με την 107/2018/12-12-2018 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1γ
ν. 2960/2001, στον Karim Fetoua του Eid και της Wafaa,
με Α.Φ.Μ. 165085607, κάτοχο του υπ' αριθμ. 324341/
02-02-2018 δελτίου αίτησης ασύλου, που τυγχάνει
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετική η
αριθμ. πρωτ. 1507/18/2364087/20-11-2018 βεβαίωση
της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο
ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), πλέον 2.4% Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας εντός ελληνικής επικράτειας του Ι.Χ.Φ.
οχήματος μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό πλαισίου
VSA63824413145971 και αριθμό κυκλοφορίας Ρ4714ΒΚ,
βουλγαρικών αρχών, 2.151 κ.ε., μικτού βάρους 2.700
κιλών, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο
ν. 2960/2001 διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 7
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους
2019, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα στα
πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του των άρθρων 1 και 58 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένη Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006
[Δ.Κ.Κ.],
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
[ΚΚΔΚΥ].
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4354/2015
[Μισθολογικές ρυθμίσεις των Υπαλλήλων του Δημοσίου
Τομέα, των OTA, των ΝΠΔΔ κ.λπ.].
5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστική
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β' του ν. 4354/2015.
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων,
όπως δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/30-12-2011
και τροποποίηση αυτού στο αριθ. ΦΕΚ 3945/τ.Β΄/2017.
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7. Την αριθ. 35/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων [Έγκριση
συνεργασίας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων με το
Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο με
θέμα αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του υγροτόπου
Πλουτοχωρίου].
8. Την αριθ. 131/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων [Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξερασίας αστικών λυμάτων και
εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων].
9. Την αριθ. 19/2018/Γ.Δ. απόφαση Δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων [Τροποποίηση σύστασης ομάδας
έργου τια το έργο: «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου
συστήματος επεξερασίας αστικών λυμάτων και εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων»].
10. Την αριθ. 309/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, με την οποία
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ 7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TE 4 ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ
TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
TE 22 Δ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1
1
1
1
2
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ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων οικ. έτους 2019.
11. Την αριθ. 42/3-1-2019 Βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων [αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων Δήμου
έτους 2019].
12. Την ανάγκη αποζημίωσης των Υπαλλήλων του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στους οποίους έχουν
ανατεθεί τα πρόσθετα καθήκοντα απασχόλησης στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG,
αποφασίζουμε:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για το έτος 2019, για τους Υπαλλήλους [Μόνιμους]
του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στους οποίους
έχουν ανατεθεί τα πρόσθετα καθήκοντα απασχόλησης
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG,
ως κατωτέρω:

Αριθμός ωρών ανά
Αριθμός ωρών ανά
Υπάλληλο α' εξαμήνου 2019 Υπάλληλο β' εξαμήνου 2019
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

2. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ωρών, υπερωριακής απασχόλησης, για το έτος 2019, για τους ανωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, που θα εκτελούν τα πρόσθετα καθήκοντα, τις [120] ώρες ανά υπάλληλο
για το α' εξάμηνο 2019 και τις [120] ώρες ανά Υπάλληλο για το β' εξάμηνο 2019.
3. Η αποζημίωση των ανωτέρω Υπαλλήλων για τις ανωτέρω πρόσθετες απασχολήσεις, θα βεβαιώνεται από την
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.
4. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 9.000 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 63-6012.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για την κάλυψη της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης των ανωτέρω
υπαλλήλων, η οποία προέρχεται από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κρέστενα, 9 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 83 /2018
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής Απασχόλησης του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου
προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καισαριανής για το Α' εξάμηνο έτους 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/
τ.Α΄/7.6.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/03 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α΄/23.12.2003).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1.7.2011).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 20 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27.10.2011).
7. Τις διατάξεις του άρθρου. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/16.12.2015).
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8. Την με αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Το αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Το αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ Α΄ 11.4.2012).
12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄/26.04.2013).
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.4.2014).
14. Την αριθμ. 27/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικον.
έτους 2019».
15. Την αριθμ. 29/23-11-2018 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία
ορισμένων υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Καισαριανής για το έτος 2019 (επί 12ωρου
λειτουργίας και πέραν) καθώς και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΝΠΙΔ
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής για το
έτους 2019.».
16. Το γεγονός ότι οι πάγιες και εποχιακές ανάγκες
των υπηρεσιών αυξάνονται συνεχώς και το εργατικό
δυναμικό, κατά πλειοψηφία, είναι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, απαιτείται πρόσθετη και
υπερωριακή απασχόληση όλων των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής (διαφόρων ειδικοτήτων) για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών και για
το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως και 30/06/2019
(Α' εξάμηνο) .
17. Την πρόβλεψη εγγραφής των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΚ Οικονομικού
Έτους 2019. Δ/νση Υλοποίησης Δράσεων.
Α) Τμήμα ψυχαγωγίας και κοινωνικών εκδηλώσεωνΚέντρο Πολυδραστηριοτήτων Αη Γιάννη, κυλικείο «ΤΑ
ΞΥΛΙΝΑ» το οποίο λειτουργεί καθημερινά, καθώς Κυριακές και εξαιρέσιμες, διότι είναι χώρος αναψυχής και
εκδηλώσεων.
- Κυλικείο Νεκροταφείου, το οποίο προσφέρει τα
απαραίτητα μετά την τέλεση των κηδειών και των μνημόσυνων σε καθημερινή βάση καθώς και Κυριακές και
εξαιρέσιμες.
Β) Τμήμα Περιβάλλοντος
- Κυλικείο Καλοπούλας λειτουργεί σε καθημερινή βάση
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, αποφασίζει:
Α) Καθιερώνει υπερωριακή εργασία για το Α' εξάμηνο
του έτους 2019, στους πιο κάτω Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καισαριανής, μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο (Α' εξάμηνο,
από 1/01/2019 έως 30/06/2019) ανά υπάλληλο πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, κατά τις απογευματινές ώρες.
Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων Αορ. Χρόνου
Υπαλλήλων κατά κλάδο που υπηρετούν στην
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• Δ/νση Υλοποίησης Δράσεων είναι ο εξής:
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων Ένας (1) υπάλληλος
Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Σερβιτόρων Δύο (2) υπάλληλοι
Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Μαγείρων Ένας (1) υπάλληλος
ΣΥΝΟΛΟ Τρεις (4) υπάλληλοι
Β) Καθιερώνει υπερωριακή εργασία για το Α' εξάμηνο
έτους 2019, στους πιο κάτω Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καισαριανής, μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο (Α' εξάμηνο,από 1/1/2019 έως 30/6/2019) πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους ανά υπάλληλο, κατά τις απογευματινές ώρες.
Κλάδος ΔΕ Σερβιτόρων Τρεις (3) υπάλληλοι
Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Μαγείρων Ένας (1) υπάλληλος
Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Σερβιτόρων Πέντε (5) υπάλληλοι
Κλάδος ΥΕ Καθαριότητας Πέντε (5) υπάλληλοι
Σύνολο Δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι
Γ) Καθιερώνει υπερωριακή εργασία για το Α' εξάμηνο
έτους 2019, στους πιο κάτω Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής, μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο (Α' εξάμηνο, από
1/1/2019 έως 30/6/2019) ανά υπάλληλο για Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Ειδικότερα για
το προσωπικό των Κυλικείων για το οποίο το σχετικό
όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των
κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ- ΚΥΡΙΑΚΕΣ
και ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
Δ/νση Υλοποίησης Δράσεων
- Τμήμα ψυχαγωγίας και κοινωνικών εκδηλώσεων
- Τμήμα Περιβάλλοντος
• Κλάδος ΔΕ Μαγείρων Ένας (1) υπάλληλος
• Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Σερβιτόρων Δύο (2) υπάλληλοι
• Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Μαγείρων Ένας (1) υπάλληλος
Δ) Καθιερώνει υπερωριακή εργασία για το Α' εξάμηνο
έτους 2019, στους πιο κάτω Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καισαριανής, μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο (Α' εξάμηνο, από
1/1/2019 έως 30/6/2019) ανά υπάλληλο για Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Ειδικότερα για
το προσωπικό των Κυλικείων για το οποίο το σχετικό
όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των
κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ- ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ Δ/νση Υλοποίησης Δράσεων
- Τμήμα ψυχαγωγίας και κοινωνικών εκδηλώσεων
- Τμήμα Περιβάλλοντος
• Κλάδος ΔΕ Σερβιτόρων Τρεις (3) υπάλληλοι
• Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Σερβιτόρων Πέντε (5) υπάλληλοι
• Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Μαγείρων Ένας (1) υπάλληλος
• Κλάδος ΥΕ Καθαριότητας Πέντε (5) υπάλληλοι
Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό με την κατανομή
της, προκαλείται δαπάνη σε ευρώ από τις οποίες θα
καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες. Στον προϋπολογισμό
έτους 2019 του ΝΠΙΔ ΚΕΔΗΚ υπάρχουν εγκεκριμένες
πιστώσεις στους Κ.Α.
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60.00.00.0000 - 160.000 €
60.00.00.0001 - 42.000 €
60.03.00.0000 - 40.000 €
60.03.00.0001 - 8.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
290.000 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας και μετά από βεβαίωση των αρμοδίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καισαριανή, 28 Δεκεμβρίου 2018
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1. Στη σελίδα 47930 στην Α΄ στήλη, στον 46 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.»,
στο ορθό: «Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».
2. Στη σελίδα 47933 στην Α΄ στήλη, στον 43 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
3. Στη σελίδα 47933 στην Β' στήλη, στον 27 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «υποβάλει»,
στο ορθό: «υποβάλλει».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ο Πρόεδρος
ΙΩΣΗΦ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ

Ι
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 1387/21064/29.06.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2988/τ.Β΄/25.07.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 37851 στην Β΄ στήλη, στον 40 στίχο να
παραληφθεί το «2.1».
2. Στη σελίδα 37852 στην Α΄ στήλη, στον 50 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.»,
στο ορθό: «Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».
3. Στη σελίδα 37852 στην Β' στήλη, στον 20 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «υποβάλει»,
στο ορθό: «υποβάλλει».
4. Στη σελίδα 37855 στην Β' στήλη, στον 18 στίχο να
παραληφθεί το «11.1»
5. Στη σελίδα 37856 στην Α' στήλη, στον 4 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
6. Στη σελίδα 37856 στην Β' στήλη, στον 14 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «υποβάλει»,
στο ορθό: «υποβάλλει».
7. Στη σελίδα 37856 στην Β΄ στήλη, στον 27 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «συμφωνά»,
στο ορθό: «σύμφωνα».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(10)
Στην 1715/24876/26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3833/τ.Β΄/06.09.2018, γίνονται οι παρακάτω
διορθώσεις:

(11)
Στην 1822/26113/03.08.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4041/τ.Β΄/17.09.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 50368 στην Α΄ στήλη, στον 12 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «10.3»,
στο ορθό: «10.4».
2. Στη σελίδα 50368 στην Α΄ στήλη, στον 17 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «10.4»,
στο ορθό: «10.5».
3. Στη σελίδα 50368 στην Α΄ στήλη, στον 22 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «10.5»,
στο ορθό: «10.6».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(12)
Στην 1384/21054/29.06.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2970/τ.Β΄/24.07.2018.
1. Στη σελίδα 37553 στην Β΄ στήλη, στον 41 στίχο να
παραληφθεί το «2.1».
2. Στη σελίδα 37554 στην Β' στήλη, στον 10 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διδακτορική»,
στο ορθό: «διδακτορικής».
3. Στη σελίδα 37557 στην Α' στήλη, στον 28 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
4. Στη σελίδα 37558 στην Β' στήλη, στον 1 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «συμφωνά»,
στο ορθό: «σύμφωνα».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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(13)
Στην 1708/24845/26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3779/τ.Β΄/03.09.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 47394 στην Α' στήλη, στον 46 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
2. Στη σελίδα 47394 στην Β' στήλη, στους 34-35 στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης»,
στο ορθό: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Στη σελίδα 47396 στην Β' στήλη, στον 36 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Πανμίου»,
στο ορθό: «Παν/μίου».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(14)
Στην 1713/24862/26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3832/τ.Β΄/06.09.2018
1. Στη σελίδα 47920 στην Β ' στήλη, στον 45 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον
μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να
είναι Καθηγητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα.»,
στο ορθό: «κανονισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(15)
Στην 2559/37383/20.11.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
5394/τ.Β΄/03.12.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 63945 στην Β΄ στήλη, στον 26 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
2. Στη σελίδα 63945 στην Β΄ στήλη, στον 31 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
3. Στη σελίδα 63948 στην Α΄ στήλη, στον 28 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μ.Δ.Ε.»,
στο ορθό: «Δ.Μ.Σ.».
4. Στη σελίδα 63955, στον 4 στίχο (στην πρώτη γραμμή
του πίνακα 5.1.) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΔΜ»,
στο ορθό: «ΠΜ».
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5. Στη σελίδα 63955, στον 13 στίχο (στην πρώτη γραμμή του πίνακα 5.2.) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΔΜ»,
στο ορθό: «ΠΜ».
6. Στη σελίδα 63956, στον 9 στίχο (στην δεύτερη στήλη
της αίτησης) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
7. Στη σελίδα 63956, στον 11 στίχο (στην δεύτερη στήλη της αίτησης) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(16)
Στην 1714/24872/26.07.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3799/τ.Β΄/04.09.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 47586 στην Α' στήλη, στον 41 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «(δετούς φοίτησης)»,
στο ορθό: «(εξαετούς φοίτησης)».
2. Στη σελίδα 47586 στην Β' στήλη, στον 40 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη»,
στο ορθό: «(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)».
3. Στη σελίδα 47586 στην Α΄ στήλη, στον 46 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Α.Σ.ΠΑ.Ι.Τ.Ε.»,
στο ορθό: «Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».
4. Στη σελίδα 47588 στην Β΄ στήλη, στον 35 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «θρησκευμάτων»,
στο ορθό: «Θρησκευμάτων».
5. Στη σελίδα 47589 στην Α΄ στήλη, στον 41 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
6. Στη σελίδα 47589 στην Α΄ στήλη, στον 57 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «βάση»,
στο ορθό: «βάσει».
7. Στη σελίδα 47609, στον 24 στίχο (ξεκινώντας από
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»,
στο ορθό: «Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(17)
Στην 1487/22635/10.07.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3468/τ.Β΄/21.08.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 43542 στην Α' στήλη, στον 40 στίχο διορθώνεται:
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το εσφαλμένο: «(a)»,
στο ορθό: «(1)».
2. Στη σελίδα 43542 στην Β' στήλη, στον 8 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
3. Στη σελίδα 43542 στην Β' στήλη, στον 13 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
4. Στη σελίδα 43542 στην Β' στήλη, στον 43 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
5. Στη σελίδα 43542 στην Β' στήλη, στον 44 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
6. Στη σελίδα 43543 στην Α΄ στήλη, στους 37-38 στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «υποβάλει»,
στο ορθό: «υποβάλλει».
7. Στη σελίδα 43546 στην Β' στήλη, στους 56-57 στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(18)
Στην 1389/21078/29.06.2018 απόφαση της Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
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2953/τ.Β΄/20.07.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 37401 στην Β΄ στήλη, στον 39 στίχο να
παραληφθεί το «2.1».
2. Στη σελίδα 37405 στην Α΄ στήλη, στους 19-20 στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(19)
Στην 1388/21069/29.06.2018 απόφαση της Πρυτάνεως
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2940/τ.Β΄/20.07.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 37220 στην Β΄ στήλη, στον 1 στίχο διορθώνεται το εσφαλμένο: «Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.» στο ορθό:
«Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».
2. Στη σελίδα 37223 στην Α΄ στήλη, στους 22-23 στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «διατάξεως»,
στο ορθό: «διατάξεων».
3. Στη σελίδα 37223 στην Α΄ στήλη, στον 25 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «μαθημάτων»,
στο ορθό: «μαθημάτων».
4. Στη σελίδα 37223 στην Β΄ στήλη, στον 26 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «αναγόρευση»,
στο ορθό: «αναγόρευση».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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