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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.41646 (1)
Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-

ου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄) «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξι-
οκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκη-
σης) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄) 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις»

• των άρθρων 159, 161 και 162 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν

• του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α΄)

• του άρθρου 40 περ. Β΄ παρ. 4 του Ν. 1884/1990 «Διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄) όπως ισχύει

• του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών»

• του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) τα Υπη-
ρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το 
προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποτελού-
μενο από τους κάτωθι:

I. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρω-
τές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Δι-
εύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης κα-
θηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε-
τούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων 
στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί 
για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπη-
ρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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II. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δι-
καίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλος του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, ορίζεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας για 
τα θέματα προσωπικού υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως 
τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ανα-
πληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό 
τουλάχιστον Γ΄.

4. Η θητεία των μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρό-
ντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων 
Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4369/2016, ενώ των αιρετών εκπροσώπων των 
μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με-
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 6465 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 2771/11-3-2016 απόφα-

ση με θέμα «Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημε-

ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού-

ντων στον Δήμο Έδεσσας για το έτος 2016».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18-2-1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινού-
μενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλ-
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010 και 
με την παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 
και την αριθμ. 2/91697/0022/11-2-2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-3-2010) «Προστασία της εθνικής οικο-
νομίας - επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημο-
σιονομικής κρίσης» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του αρθρ. 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄) και με 
την παρ. 3 του αρθρ. 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27-10-2011).

5. Τις διατάξεις της Υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του Ν. 4336/14-8-2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης» όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4182/2013 ΦΕΚ 185/τ.Α΄/
10-9-2013 και τις αριθμ. 79742/2011 (ΦΕΚ 3154/τ.Β΄/
30-12-2011), 77833/11 (ΦΕΚ 3154/τ.Β΄/30-12-2011) και 
84362/2012 (ΦΕΚ 1167/τ.Β΄/10-4-2012) αποφάσεις του 
Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ..

7. Την αριθμ. οικ.99386/18-11-2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης (ΦΕΚ 3105/τ.Β΄/18-11-2014) περί ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παρο-
χής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης.

8. Το υπ’ αριθμ. 4113/26-2-2016 αίτημα του Δήμου 
Έδεσσας για μετακίνηση των υπηρετούντων σ΄ αυτήν 
υπαλλήλων της εκτός έδρας για το έτος 2016.

9. Το αριθμ. 9313/12-5-2016 έγγραφο του Δήμου 
Έδεσσας.

10. Την αριθμ. 2771/11-3-2016 απόφαση του Γ. Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 
921/τ.Β΄/5-4-2016).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον 
προϋπολογισμό του Δ. Έδεσσας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2771/11-3-2016 (ΦΕΚ 921/
τ.Β΄/5-4-2016) απόφαση με θέμα «Ανώτατο όριο επι-
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στον Δήμο Έδεσσας για το έτος 2016» 
ως εξής:

Διαγράφεται η φράση «α. Το όριο των επιτρεπομένων 
ημερών εκτός έδρας για τους ανωτέρω υπαλλήλους 
ορίζεται μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα.», καθώς και η 
αρίθμηση «β.» που ακολουθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 30 Μαΐου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

Η. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 4727 (3)
  Υπερωρίες μονίμου προσωπικού δακοκτονίας 

2016 Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης περίπτωση 31 του τομέα Β της 
παρ. 4 του άρθρου 186.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2016.

4. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζεται 
από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
(Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ 
775/Β΄/9-6-2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄).

6. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερωρι-
ακή απασχόληση από την φύση του αντικειμένου της 
Δακοκτονίας, (μισθοδοσία Τομεαρχών και εργατοτεχνι-
κού προσωπικού, διενέργεια όλων των διαγωνισμών, 
αναγκαιότητα επεμβάσεων βάσει δεδομένων του δα-
κοπληθυσμού και όχι προγραμματισμένων επεμβάσεων, 
αναγκαιότητα ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης 
των συνεργείων ψεκασμού καθώς και του εποχικού προ-
σωπικού).

7. Την υπ' αριθμ. 50451/2456/14-10-2014 απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Β. Αιγαίου (ΦΕΚ 2769/Β΄/16-10-2014) περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

8. Το υπ' αριθμ. 11110/126959/19-11-2015 έγγραφο 
του ΥΠΑΑΤ περί «Έναρξη προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2016».

9. Την υπ' αριθμ. 730/26-1-2016 απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για ορισμό υπευθύνων 
Δακοκτονίας έτους 2016.

10. Την με αριθμ. 4677/19-2-2016 (ΑΔΑ:7ΝΣΣ465ΦΘΕ-
ΤΣΕ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης σχετικά με την «Επιχορήγηση Περι-
φερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους έτους 2016 με ποσό 18.363.755,00 € προς κάλυψη 
δαπανών δακοκτονίας». 

11. Την υπ' αριθμ. 2408/18-3-2016 (ΦΕΚ 899/Β΄/
4-4-2016) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αι-
γαίου με θέμα «Υπερωρίες μόνιμου προσωπικού δακο-
κτονίας 2016 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου». 

12. Την αριθμ. 299/24-3-2016 απόφαση (Απόσπασμα 
Πρακτικού No 13/2016) της Οικονομικής Επιτροπής Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης της υπερωρι-
ακής εργασίας Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016.

13. Την αριθμ. 17908/1912/7-4-2016 Συμπληρωματική 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικ/κού 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης δέσμευ-
σης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της 

του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα (0295) 
Κ.Α.Ε 0511.0001 έτους 2016 για πληρωμή υπερωριακής 
εργασίας Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016 (α/α 
καταχώρησης 370/12-4-2016 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Ν. Λέσβου ποσό 1500,00 
Ευρώ), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
1. Για τον Δ/ντη Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακοκτο-

νίας, τον λογιστή Δακοκτονίας, την γραμματέα Δακοκτο-
νίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή ως εξής:

α) Δ/ντής δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες για κάθε επό-

πτη
γ) Λογιστής μέχρι 200 ώρες
δ) Γραμματέας μέχρι 200 ώρες
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 

αμοιβή εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Ο Δ/ντής Δακοκτονίας, οι επόπτες Δακοκτονίας, ο 
λογιστής Δακοκτονίας και η γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2016 (του καταργηθέντος Ταμείου Προστασίας 
Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και έχουν ορισθεί με την αριθμ. 730/26-1-2016 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

2. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Π.Ε. Λέσβου θα 
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχό-
λησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για 
τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελεί-
ται κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργα-
σίας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας στον οποίο ανήκουν οι 
απασχολούμενοι υπάλληλοι.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ-
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016 βάσει 
κατανομής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εγγρα-
φεί στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2016 και 
αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Πε-
ριφερειών και συγκεκριμένα από τον κωδικό 0511.0001 
Φορέας 0295 του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ 
(1.500,00 ευρώ).

5. Η παραπάνω δαπάνη των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ 
(1.500,00 €) είναι συμπληρωματική του ποσού των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) που εγκρίθηκε με την υπ' 
αριθμ. 2408/18-3-2016 (ΑΔΑ:6ΞΥ37ΛΩ-Π3Α) απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την αμοι-
βή της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που θα 
εφαρμόσουν το πρόγραμμα της Δακοκτονίας έτους 2016 
στην Π.Ε. Λέσβου.

6. Η ανωτέρω απόφαση θα έχει ισχύ από την ημέρα 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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7. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η 
υπ’ αριθ. 2408/18-03-2016 (ΦΕΚ: 899/Β/04-04-2016 από-
φαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 20 Μαΐου 2016 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 232358/2554 (4)
Έγκριση ύψους, τρόπου καταβολής και είσπρα-
ξης του ημερησίου τέλους προσέλευσης των πω-
λητών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2016.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186-Δ του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»( ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010).

3. Την με αριθμ. πρωτ. 9752/2014/3-6-2014 απόφαση 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία 
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερει-
άρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα από 1-9-2014 
έως και 31-8-2019.

4. Την με αριθμ. πρωτ.Γ.Π.Κ.Μ./013245/16-9-2014 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευ-
θύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 572/ΥΟΔΔ/19-9-2014).

5. Την με αριθμ. οικ.461114(9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/
τ.Β΄/21-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμο-
διοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγ-

γράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτε-
λεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/15-5-2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή-
ματος και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4314/23-12-2014 
σύμφωνα με τις οποίες συστήνεται στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών 
η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

8. Την με αριθμ. οικ. 541645/7441 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση ύψους, 
τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου τέλους 
προσέλευσης των πωλητών στις λαϊκές αγορές της Μη-
τροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2015 
(ΦΕΚ 2895/τ.Β΄/30-12-2015).

9. Την με αριθμ. 51/2016 (ΑΔΑ:ΨΞ807ΛΛ-ΒΜ2) από-
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη ρύθμιση ύψους, 
τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου τέλους 
προσέλευσης των πωλήτών στις λαϊκές αγορές της Μη-
τροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2016.

10. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του 
Ν. 4328/14-5-2015 «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα 
ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της “Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης Α.Ε.” και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές” (A΄ 35) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/14-5-2015), με τις οποίες 
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
7 του Ν. 4264/2014.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το καθο-
ρισμό του ύψους του ημερησίου τέλους προσέλευσης των 
πωλητών λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην Μητρο-
πολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για το έτος 2016, ως εξής:

Επαγγελματίες ή Παραγωγοί κάτοχοι 
άδειας πωλητή 

Λαϊκών Αγορών

Μέτρα
μήκους

χρησιμοποιούμενου
χώρου (πάγκου)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Εντός πόλεως 
(Πολεοδομικού
Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης)

Εκτός πόλεως
(Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης)

Πωλητές χρησιμοποιούντες χώρο 2 μέτρων 2,50 ευρώ 1,00 ευρώ

Πωλητές χρησιμοποιούντες χώρο 3 μέτρων 3,40 ευρώ 1,70 ευρώ

Πωλητές χρησιμοποιούντες χώρο 4 μέτρων 3,95 ευρώ 2,50 ευρώ

Πωλητές χρησιμοποιούντες χώρο 5 μέτρων 4,45 ευρώ 3,20 ευρώ

Πωλητές χρησιμοποιούντες χώρο 7 μέτρων ------------ 3,95 ευρώ

Η καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης (6215-
135910-544) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς.

Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος είναι οι προσερχόμενοι στις Λαϊκές Αγορές κάτοχοι επαγ-
γελματικών ή παραγωγικών αδειών.
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1. Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών υποχρε-
ούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους προσέλευ-
σης ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση 
τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται 
κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλ-
λάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προ-
σέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς 
εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα 
και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, 
ή λόγω ανωτέρας βίας.

2. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών και οι εκ-
πρόσωποι των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των 
αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών, οι οποίοι πωλούν 
τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται στην 
καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες 
προσέρχονται σε αυτές.

3. Η καταβολή και είσπραξη του ημερήσιου τέλους 
προσέλευσης πραγματοποιείται με την εφάπαξ απευθεί-
ας κατάθεση στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Λαϊκών 
Αγορών που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς (αριθμός 
λογαριασμού: 6215-135910-544):

α) στο τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου (δηλαδή 
στο τέλος των μηνών Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου, 
Αυγούστου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου) για τους επαγ-
γελματίες πωλητές λαϊκών αγορών,

β) στο τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου και έως 
δέκα (10) ημέρες από τη λήξη αυτού, (δηλαδή κατά το 
πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, 
Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου) για τους 
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

4. Οι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγο-
ρών υποχρεούνται, αμέσως μετά την πραγματοποίηση 
της σχετικής τραπεζικής κατάθεσης, να ενημερώνουν την 
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, είτε προσκομίζοντας το απο-
δεικτικό τραπεζικής κατάθεσης, είτε αποστέλλοντας αυτό 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση 
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο 
για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνε-
πάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας. Σε 
περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η 
αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.

6. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους προ-
σέλευσης στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 
21 του Β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α΄ 171) για την καθαριότητα 
και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρη-
σιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για 
τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της 
παρ. 9 του άρθρου 13 του Β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α΄ 171).

7. Στο ημερήσιο τέλος προσέλευσης περιλαμβάνεται 
το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,40% σύμφω-
να με τις ισχύουσες περί χαρτοσήμου διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Αριθμ. 103598 (5)
Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέ-

ρειας Κρήτης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του 

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016)
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 249, 251 και 253 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Περι-
φέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης πε-
νταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για την επι-
λογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων 
ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την 
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, ως εξής:

α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές 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.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

2. Τα μέλη, ο γραμματέας και ο εισηγητής του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με την απόφαση ορι-
σμού μελών από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Ένα από 
τα υπό στοιχείο (1α) τακτικά μέλη ορίζεται ως πρό-
εδρος και ένα αναπληρωτής αυτού. Τα υπό στοιχείο 
(1β) μέλη εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστι-
κή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β΄) απόφαση 
του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού 
αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται 
ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα της θητείας.

3. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσί-
ας που είναι αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με 
αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα.
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4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νό-
μιμος αναπληρωτής του ορίζεται, με την απόφαση ορι-
σμού των μελών υπάλληλος της Περιφέρειας Κρήτης 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

5. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την απόφαση αυτή λήγει με την 
επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων 
που επιλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονί-
μων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι 
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 9 Ιουνίου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

I

Aριθμ. 14631 (6)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση με αριθμό 2923/11-3-2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 εδ. ι, 9 παρ. 9 εδ. 

ια και 80 παρ. 2α του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας του Α.Π.Θ. (υπουργική απόφαση 
με αριθμό Φ.1.231/Β1/425/25-8-2000, ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/
5-9-2000).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.δ. 160/21-10-2008 
(ΦΕΚ 220/τ.Α΄/3-11-2008).

4. Την ομόφωνη απόφαση της Κοσμητείας της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 
32/2-2-2016), μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 
13/19-1-2016).

5. Το Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 32/2-2-2016), και

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

ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή στον καθηγητή Πα-
θολογίας και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου του 
Χάρβαρντ των ΗΠΑ και καθηγητή Δημόσιας Υγείας του 
ίδιου Πανεπιστημίου Χρήστο Μαντζώρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. Φδ.5/4918 (7)
Ένταξη μόνιμου μέλους που υπηρετεί στην κατη-

γορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-

σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στην κατηγο-

ρία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/

24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-6-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παράγρ. 3, περίπτωση 
2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-2-2014) «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 55, 
παράγρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήμα-
τος και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 27, παράγρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/τ.Α΄/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παραγρ. 4 του 
Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/21-10-2014) «Ανοικτή δι-
άθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του 
Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 1835/1-3-2016 αίτηση της Λα-
μπροπούλου Βενετίας - Άννας, μόνιμου μέλους του Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμά-
των Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) με την οποία αιτήθηκε 
την ένταξή της στην κατηγορία του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, σύμφωνα 
με το άρθρο 68, παρ. 3, εδάφιο 2 του Ν. 4235/2014.

7. Το με αριθμ. 07/24-5-2016 (θέμα 2ο) πρακτικό της 
έκτακτης συνεδρίασης της Διεύθυνσης της Σχολής Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας, η οποία - λαμβάνοντας υπόψη και το με ημερομηνία
18-4-2016 πρακτικό στο οποίο διατυπώνεται η θετική 
ομόφωνη εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτρο-
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πής που ορίσθηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.24/1909/
1-3-2016 απόφαση της Διευθύντριας της Σχολής Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) - ομόφωνα 
αποφάσισε την ένταξη της Λαμπροπούλου Βενετίας - 
Άννας στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από 
το Νόμο προσόντα για τον διορισμό της στην κατηγορία 
αυτή.

8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Λαμπρο-
πούλου Βενετίας - Άννας, από τα οποία, μεταξύ άλλων, 
προκύπτει ότι:

Ι) Με την με αριθμ. πρωτ. Φδ.5/6900/14-5-2014 πρά-
ξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, παράγρ. 3 
του Ν. 4235/2014 (όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις
29-5-2014 στο ΦΕΚ 1375/τ.Β΄ διαπιστώθηκε αναδρομικά 
από 11-2-2014:

α) Η αυτοδίκαια μετατροπή της οργανικής θέσης που 
κατείχε ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας σε αντίστοιχη θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύ-
ματός μας και

β) Η αυτοδίκαια ένταξή της στην κατά μετατροπή αντί-
στοιχη οργανική θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΤΕ1 και με 
βαθμό ΣΤ΄ και Μ.Κ. 0.

ΙΙ) Είναι κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Ερ-
γασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
(Σ.Ε.Υ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας (Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου: 15-9-1989).

ΙΙΙ) Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματά της στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή» 
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι-
κή Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέ-
στη διπλωματούχος του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (εκκρε-
μεί η ορκωμοσία της), σύμφωνα με την με ημερομηνία
19-2-2016 βεβαίωση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών «Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαίδευ-
σης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επι-
στημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Την με αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ι.-Α. Φδ.18/5250/7-6-2016 
βεβαίωση του Ιδρύματός μας, η οποία εκδόθηκε σε 
εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, αναφορικά 

με αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών 
της Λαμπροπούλου Βενετίας - Άννας.

8. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
κενές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την με αριθμ. 3/12-7-2013 (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
20-9-2013) Πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που 
αφορά τον διορισμό με τετραετή θητεία, του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 137065/Ε5/26-9-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9Σ9-Ξ45) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τετραετή θητεία, αποφα-
σίζουμε:

Εντάσσουμε την ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΝΑ 
του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ η οποία υπηρετεί σε οργανική θέση 
μόνιμου μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, κλάδου ΤΕ1 με 
βαθμό ΣΤ΄ και Μ.Κ. 3ο, σε συνιστώμενη - με μετατροπή 
της θέσης της - οργανική θέση στην κατηγορία του Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με διατή-
ρηση της βαθμολογικής της κατάστασης και υπαγωγής 
της στις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015, 
μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος, 
επειδή κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής της δια-
θέτει τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία 
υπηρετεί η προαναφερόμενη μετατρέπεται αυτοδίκαια 
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της σε αντί-
στοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με κατάργηση της κατεχό-
μενης από την προαναφερόμενη πριν από την ένταξή 
της οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 9 Ιουνίου 2016

    Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ    
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*02019032706160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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