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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο
του Δήμου Σκοπέλου.

2

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους
του Δήμου Τρικκαίων.

3

Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο
Αγίου Βασιλείου.

4

Τροποποίηση των 15659/30.11.2018 και 6793/
29.5.2019 αποφάσεων Δημάρχου, περί καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το α΄ και β΄ εξάμηνο 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1743/25236/
30.7.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3849/
τ.Β΄/6.9.2018.

6

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1765/25557/
31.7.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3922/10.9.2018 (τ.Β΄).

7

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1706/24838/
26.7.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3800/4.9.2018 (τ.Β΄).

8

Διόρθωση σφαλμάτων στην 1460/22121/5.7.2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3106/τ.Β΄/
31.07.2018.

Αρ. Φύλλου 3773

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12789/149769
(1)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο
του Δήμου Σκοπέλου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Tων άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Tου άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και
16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
5. Της παρ. 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του π.δ. 138/
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
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6. Της Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής
περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).
7. Την εγκύκλιο 65 (Φ.127080/57510/31.12.2010) του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Το Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
9. Της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
10. Την οικ. 6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β΄/12.6.2017) όπως διορθώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το 5812/3.9.2019 έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου,
σύμφωνα με το οποίο η άσκηση των καθηκόντων του
Ληξιάρχου από τον Δήμαρχο δεν είναι εφικτή και προτείνεται η ανάθεση των καθηκόντων Ληξιάρχου στην
Ασημώ Σταμούλη του Γεωργίου, στον Δήμο Σκοπέλου,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στην κάτωθι υπάλληλο:
• Ασημώ Σταμούλη του Γεωργίου, ΔΕ Νοσηλευτών, ως
ληξίαρχο στον Δήμο Σκοπέλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 26 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 12803/149910
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους
του Δήμου Τρικκαίων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
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2. Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν
μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και
16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
5. Της παρ. 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του π.δ. 138/
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
6. Της Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής
περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).
7. Την εγκύκλιο 65 (Φ.127080/57510/31.12.2010) του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Το Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
9. Της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
10. Την οικ. 6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β΄/12.6.2017) όπως διορθώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το 28498/2.9.2019 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων,
σύμφωνα με το οποίο η άσκηση των καθηκόντων του
Ληξιάρχου από τον Δήμαρχο δεν είναι εφικτή και προτείνεται η ανάθεση των καθηκόντων Ληξιάρχου στους:
Πολύτιμη Σκρέκα του Βασιλείου, στη Δ.Ε. Τρικκαίων,
στον Παναγιώτη Παπαδημητρίου του Αντωνίου, στη Δ.Ε.
Εστιαιώτιδας, στην Ευαγγελία Κράλλη του Δημητρίου,
στη Δ.Ε. Καλλιδένδρου, στον Νικόλαο Καλογράνα του
Βασιλείου, στη Δ.Ε. Κόζιακα, στον Ιωάννη Δανιήλ του
Δημητρίου, στη Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων, στον Αχιλλέα
Γκούμα του Φιλίππου, στη Δ.Ε. Παραληθαίων και στην
Χριστίνα Παπαϊωάννου του Ευθυμίου, στη Δ.Ε. Φαλώρειας, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στους κάτωθι
υπαλλήλους:
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• Πολυτίμη Σκρέκα του Βασιλείου, ΠΕ1 Διοικητικού, ως
ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων.
• Παναγιώτη Παπαδημητρίου του Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδας.
• Ευαγγελία Κράλλη του Δημητρίου, ΔΕ1 Διοικητικού,
ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου.
• Νικόλαο Καλογράνα του Βασιλείου, ΠΕ1 Διοικητικού/Οικονομικού, ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα.
• Ιωάννη Δανιήλ του Δημητρίου, ΔΕ1 Διοικητικού, ως
ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων.
• Αχιλλέα Γκούμα του Φιλίππου, ΔΕ38/Προσωπικού
Η/Υ, ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων.
• Χριστίνα Παπαϊωάννου του Ευθυμίου, ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού, ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας
Φαλώρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 26 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 10640
(3)
Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο
Αγίου Βασιλείου.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010),
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/
27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύουν.
4. Την Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1984/Β΄/22-12-2010) περί
υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/
2010, όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
6. Το ΑΠ: 61791/Σ. 15782/4-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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7. Την 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού της
Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
8. Την 828/5-9-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του
Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, με την οποία προτείνει να
ανατεθούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του οικείου Δήμου, ως εξής:
(1) στη Δημοτική Ενότητα Λάμπης στην υπάλληλο Βασιλική Βεριδάκη - Κονσολάκη του Χαράλαμπου, κατηγορίας - κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού με βαθμό Α΄,
(2) στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα στην υπάλληλο
Αικατερίνη Δασκαλάκη του Νικολάου κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού με βαθμό Β΄.
9. Την αριθμ. 13474/5-9-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αγίου Βασιλείου περί ύπαρξης πιστώσεων στον
Κ.Α. 10-6012.001 του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019 του οικείου Δήμου και πρόβλεψης εγγραφής αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό των
επόμενων ετών, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την ενάσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως εξής:
(1) στη Δημοτική Ενότητα Λάμπης στην υπάλληλο Βασιλική Βεριδάκη - Κονσολάκη του Χαράλαμπου, κατηγορίας - κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού με βαθμό Α΄,
(2) στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα στην υπάλληλο
Αικατερίνη Δασκαλάκη του Νικολάου κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού με βαθμό Β΄.
Με την παρούσα παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη
απόφαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον
Δήμο Αγίου Βασιλείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 156339
(4)
Τροποποίηση των 15659/30.11.2018 και 6793/
29.5.2019 αποφάσεων Δημάρχου, περί καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το α΄ και β΄ εξάμηνο 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως αντικαταστάθηκε από την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/07 σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλησης
πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, του προσωπικού του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.
4. Ότι η Υπηρεσία βάσει της 730/2013 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 37016/
10-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1961/τ.Β΄/12-08-2013 λειτουργεί με
βάρδιες σε 24ωρη βάση.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
6. Την αριθμ. 3190/59621/14-6-2017 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7. Την αριθμ. 10583/126024/03-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον νέο Γενικό
Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8. 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».
9. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019
έχουν προβλεφθεί οι σχετικές δαπάνες α) σε βάρος
των Κ.Α.6022.01.01 και Κ.Α.6012.01.01 της Υπηρεσίας
20, Υπηρεσιακής Μονάδας (20.002) και β)σε βάρος των
Κ.Α.6022.01.01 και Κ.Α.6012.01.01 της Υπηρεσίας 30,
Υπηρεσιακής Μονάδας (30.003) της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες μονίμων και αορίστου υπαλλήλων».
10. Ότι η απασχόληση εργαζομένων αποτελεί συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου και όχι «υπερωρία» ή άλλης μορφής «υπερεργασίας».
11. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου, που
λειτουργεί με βάρδιες σε 24ωρη βάση για όλες τις ημέρες
του έτους, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν στο
κανονικό ωράριο εργασίας παρά μόνο με υπερωριακή
απογευματινή απασχόληση καθώς επίσης και λόγω της
φύσεως της εργασίας και στις εξαιρέσιμες ημέρες και
ημέρες αργιών.
Οι εργασίες που επιβάλλουν την έγκαιρη αντιμετώπιση
από την ανωτέρω Υπηρεσία ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
1. Για την έκτακτη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών,
πάρκων και πλατειών, για την αποκατάσταση εκτάκτων
βλαβών και την αποφυγή ατυχημάτων.
2. Για την συντήρηση και τοποθέτηση εορταστικού
διακόσμου σε οδούς της πόλης.
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3. Για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στα εκτελούμενα
έργα αναπλάσεων, ανακατασκευών πεζοδρομίων και
πλατειών.
4. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων οι οποίες παρατείνονται
ή λαμβάνουν χώρα πέραν του κανονικού ωραρίου των
υπαλλήλων σε υπαίθριους χώρους της πόλης.
5. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (άμεσα διάφορα
έκτακτα περιστατικά όπως ακραία φυσικά φαινόμενα κ.λπ.).
6. Έκτακτη συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών σε
κόμβους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου
Θεσσαλονίκης, κατόπιν απροβλέπτων γεγονότων (βλαβών, εντολών τροχαίας κ.λπ.) για την έκτακτη συντήρηση
πινακίδων σήμανσης οδών (κυκλοφοριακών πινακίδων)
για λόγους οδικής ασφάλειας.
7. Για την συντήρηση διαγραμμίσεων οδών της πόλης.
8. Για εργασίες νέων διαγραμμίσεων στα εκτελούμενα
έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών οδών.
9. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (διάφορα έκτακτα
περιστατικά όπως ακραία φυσικά φαινόμενα κ.λπ.).
10. Έκτακτη εκτέλεση διαγραμμίσεων κόμβων και βασικών αρτηριών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν απροβλέπτων γεγονότων
(εντολές τροχαίας, έργα Μετρό, κ.λπ.).
11. Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση δικτύου ποδηλατοδρόμων σε οδούς της πόλης.
12. Αποκατάσταση έκτακτων και επικίνδυνων φθορών
στα οδοστρώματα (ασφαλτικά, τομές ΟΚΩ, κ.λπ.).
Οι εργασίες αυτές που πρόκειται να εκτελεστούν δεν
ανήκουν στο πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων και ως
εκ τούτου, δεν εκτελούνται επανειλημμένα και προγραμματισμένα και σε κάθε περίπτωση δεν είναι εκ των
προτέρων γνωστό στην Υπηρεσία ότι οι συγκεκριμένες
εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατά το συγκεκριμένο
χρόνο, ώστε έγκαιρα να προβεί σε ορθολογική κατανομή της εργασίας και να είναι σε θέση οι υπηρετούντες
υπάλληλοι να τις διεκπεραιώσουν εντός των βαρδιών
τους, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 15659/30.11.2018 απόφασης
Δημάρχου και συγκεκριμένα το άρθ. 5, λόγω αλλαγής
στον πίνακα κατανομής ωρών Α΄ εξαμήνου 2019 των
υπηρετούντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, ως εξής:
Εγκρίνουμε προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου, την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων ημερών (δαα) και νυχτερινής ή ημερήσιας
Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών (δββ) των
μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Δ/νσης
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Υπηρεσία 20 - Υπηρεσία 30) και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης και Οδοποιίας και
Οδικής Σήμανσης, α΄ εξαμήνου έτους 2019, η οποία δεν
υπερβαίνει τα οριζόμενα από το νόμο όρια και από την
οποία προκύπτει η προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΩΝ
(ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.002)
Αριθμός ωρών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός ωρών.
(Δββ)
(Δαα)
Για
εργασία
προς συΠροτεινόμενοι Για εργασία προς συμπλή- ΠροτεινόΥπηρ/ντες
μπλήρωση
της
εβδομα(δαα)
ρωση της εβδομαδιαίας μενοι (δββ)
διαίας υποχρεωτικής και
υποχρεωτικής και ΝυχτεριΝυχτερινή και Κυριακών
νής ή εργασίμων ημερών
και εξαιρεσίμων ημερών
15
11
1.294
11
776
15
11
1.294
11
776

Την τροποποίηση της 15659/30.11.2018 απόφασης Δημάρχου και συγκεκριμένα το άρθ. 5, λόγω αλλαγής στον
πίνακα κατανομής ωρών Α΄ εξαμήνου 2019 των υπηρετούντων υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΩΝ
(ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.002)
Αριθμός ωρών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός ωρών
(Δββ)
(Δαα)
Για
εργασία
προς συΠροτεινόμενοι Για εργασία προς συμπλή- ΠροτεινόΥπηρ/ντες
μπλήρωση
της
εβδομα(δαα)
ρωση της εβδομαδιαίας μενοι (δββ)
διαίας υποχρεωτικής και
υποχρεωτικής και ΝυχτεριΝυχτερινή και Κυριακών
νής ή εργασίμων ημερών
και εξαιρεσίμων ημερών.
6
6
706
6
424
6
6
706
6
424

Την τροποποίηση της 6793/29.5.2019 απόφασης Δημάρχου και συγκεκριμένα το άρθ. 5, λόγω αλλαγής στον πίνακα κατανομής ωρών Β΄ εξαμήνου 2019 των υπηρετούντων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, ως εξής:
Εγκρίνουμε προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων
ημερών (δαα) και νυχτερινής ή ημερήσιας Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών (δββ) των μονίμων και αορίστου
χρόνου υπαλλήλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Υπηρεσία 20 - Υπηρεσία 30) και συγκεκριμένα
των Τμημάτων Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης και Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, α΄ εξαμήνου
έτους 2019, η οποία δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα από το νόμο όρια και από την οποία προκύπτει η προβλεπόμενη
από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΩΝ
(ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.002)
Αριθμός ωρών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

(Δαα)
Προτεινόμενοι Για εργασία προς συμπλήΥπηρ/ντες
(δαα)
ρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής και Νυχτερινής ή εργασίμων
15
15

11
11

1.294
1.294

Προτεινόμενοι
(δββ)

11
11

Αριθμός ωρών
(Δββ)
Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και
Νυχτερινή και ημερών
Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών.
776
776
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Την τροποποίηση της 6793/29.5.2019 απόφασης Δημάρχου και συγκεκριμένα το άρθ. 5, λόγω αλλαγής στον πίνακα κατανομής ωρών Β΄ εξαμήνου 2019 των υπηρετούντων υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΩΝ
(ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.002)
Αριθμός ωρών
Αριθμός ωρών
(Δαα)
(Δββ)
Για
εργασία
προς
συΓια
εργασία
προς συΠροτεινόμενοι
Προτεινόμενοι
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Υπηρ/ντες
μπλήρωση
της
εβδομαμπλήρωση
της
εβδομα(δαα)
(δββ)
διαίας υποχρεωτικής και
διαίας υποχρεωτικής και
Νυχτερινής ή εργασίΝυχτερινή και Κυριακών
μων ημερών
και εξαιρεσίμων ημερών.
ΔΕ
6
6
706
6
424
ΣΥΝΟΛΟ
6
6
706
6
424
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 1743/25236/30.7.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3849/6.9.2018 (τ.Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 48129 στην β΄ στήλη, στον 38 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση»,
στο ορθό: «Ειδίκευση».
2. Στη σελίδα 48130 στην β΄ στήλη, στους 4-10 στίχους,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ
της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Συνέλευση
έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο
θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις:»,
στο ορθό: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017,
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί
μέρους διατάξεις:».
3. Στη σελίδα 48130 στην β΄ στήλη, στον 27 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών»,
στο ορθό: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Στη σελίδα 48131 στην α΄ στήλη, στον 45 στίχο,
διορθώνεται
το εσφαλμένο: «ΠΜΣ»,
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».

5. Στη σελίδα 48132 στην α΄ στήλη, στον 18 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «εμπειρία»,
στο ορθό: «δραστηριότητα».
6. Στη σελίδα 48133 στην β΄ στήλη, στον 21 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Προκείμενου»,
στο ορθό: «Προκειμένου».
7. Στη σελίδα 48133 στην β΄ στήλη, στον 48 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΣ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
8. Στη σελίδα 48134, στην α΄ στήλη στον 38 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «πτυχίο/δίπλωμα»,
στο ορθό: «δίπλωμα».
9. Στη σελίδα 48135, στην α΄ στήλη στον 52 στίχο συμπληρώνεται η φράση ‘’αφού προηγουμένως του/της
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς,
τις απόψεις του/της επί του θέματος’’.
10. Στη σελίδα 48144, στον 4 στίχο (αρχίζοντας από
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»,
στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
και στον 22 στίχο, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
(Aπό το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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(6)
Στην 1765/25557/31.7.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3922/10.9.2018 (τ.Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 48789 στην β΄ στήλη, στον 38 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση»,
στο ορθό: «Ειδίκευση».
2. Στη σελίδα 48790 στην α΄ στήλη, στον 16 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Συνέλευσεις»,
στο ορθό: «Συνελεύσεις».
3. Στη σελίδα 48790 στην β΄ στήλη, στον 50 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης».
στο ορθό: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Στη σελίδα 48791 στην β΄ στήλη, στον 19 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΔΠΜΣ»,
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».
5. Στη σελίδα 48792 στην β΄ στήλη, στον 26 στίχο να
διαγραφεί το «υπουργική».
6. Στη σελίδα 48793 στην β΄ στήλη, στον 6 στίχο συμπληρώνεται η φράση «σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο».
7. Στη σελίδα 48794, στην β΄ στήλη, στον 41 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «στα Παράρτημα»,
στο ορθό: «στο Παράρτημα».
8. Στη σελίδα 48798, στην β΄ στήλη, στον στίχο 49,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης»,
στο ορθό: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Στη σελίδα 48799, στον 3 στίχο (αρχίζοντας από στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»,
στο ορθό: «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
10. Στη σελίδα 48799, στον 21 στίχο (αρχίζοντας από
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
(Aπό το Πανεπιστήμιο Πατρών)
I

(7)
Στην 1706/24838/26.7.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3800/4.9.2018 (τ.Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 47614 στην β΄ στήλη, στους 24-30 στίχους, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ
της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους
μεταπτυχιακών φοιτητών (στο εξής ΜΦ) του Τμήματος.
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Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς
και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους
διατάξεις:»,
στο ορθό: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017,
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί
μέρους διατάξεις:».
2. Στη σελίδα 47616 στην β΄ στήλη, στον 4 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Μ.Δ.Ε.»
στο ορθό «Δ.Μ.Σ.».
3. Στη σελίδα 47616 στην β΄ στήλη, στον 25 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(έως 5 μόρια).»,
στο ορθό: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έως
5 μόρια).».
4. Στη σελίδα 47617 στην β΄ στήλη, στον 25 στίχο,
συμπληρώνεται η φράση «σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο».
5. Στη σελίδα 47622 στην α΄ στήλη, στον 33 στίχο,
διαγράφεται η λέξη «πτυχίου».
6. Στη σελίδα 47630, στον στίχο 4 (αρχίζοντας από στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»,
στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
7. Στη σελίδα 47630, στον στίχο 24 (αρχίζοντας από
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
(Aπό το Πανεπιστήμιο Πατρών)
I

(8)
Στην 1460/22121/5.7.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3106/31.07.2018 (τ.Β΄), γίνονται οι παρακάτω
διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 39269 στην β΄ στήλη, στον 39 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση»,
στο ορθό: «Ειδίκευση».
2. Στη σελίδα 39270 στην β΄ στήλη, στους 6-8 στίχους,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται
από επί μέρους διατάξεις:»,
στο ορθό: «β) Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί μέρους
διατάξεις:».
3. Στη σελίδα 39271 στην α΄ στήλη, στον 55 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΠΜΣ»,
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».

43962

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Στη σελίδα 39272, στην β΄ στήλη, στον 33 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ»,
στο ορθό: «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».
5. Στη σελίδα 39272 στην β΄ στήλη, στον 51 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «σελίδα»,
στο ορθό: «ιστοσελίδα».
6. Στη σελίδα 39273 στην α΄ στήλη, στον 3 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «σελίδα»,
στο ορθό: «ιστοσελίδα».
7. Στη σελίδα 39273 στην α΄ στήλη, στον 34 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
8. Στη σελίδα 39275 στην α΄ στήλη, στους 5 και 57
στίχους, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
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9. Στη σελίδα 39275 στην β΄ στήλη, στον 43 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «πτυχίο/δίπλωμα»,
στο ορθό: «δίπλωμα».
10. Στη σελίδα 39276 στην β΄ στήλη, στον 4 στίχο,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «πτυχίου/διπλώματος»,
στο ορθό: «διπλώματος».
11. Στη σελίδα 39280, στον στίχο 4 (αρχίζοντας από
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένo: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»,
στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
12. Στη σελίδα 39280, στους στίχο 23 (αρχίζοντας από
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ), διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»,
στο ορθό: «ΔΜΣ».
(Aπό το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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