
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών στην 
Προϊσταμένη της 1ης Υποδιεύθυνσης και στους 
Προϊσταμένους Τμημάτων.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρους της εται-
ρείας «GLEN STAR ΜΟΝ/ΠΗ IKE».

3 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών στο Δήμο Κορδελιού - 
Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης για το τρίτο τε-
τράμηνο του έτους 2017.

4 Ορισμός του Δήμου Λαρισαίων ως Ενδιάμεσου 
Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Κα-
θηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και 
επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣ-
ΚΗΝΙΟ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Λεβαδέων για δράσεις πολιτικής 
προστασίας για το Β’ εξάμηνο 2017.

6 Θέματα λειτουργίας των 9 Μονοτμηματικών Σχο-
λών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.Κ./75/13162/13.6.2017 απόφαση της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2151/Β΄/23.6.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52445 (1)
  Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών στην 

Προϊσταμένη της 1ης Υποδιεύθυνσης και στους 

Προϊσταμένους Τμημάτων.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3528 /2007 περί του υπαλληλικού 

κώδικα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού 

λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».
3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του 

ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170/26-07-2013).
4. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 7, 14 § 6 

και 41 § 3 του ν. 4389 /2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 94 /27-05-2017 
Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων»).

5. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Φ.Ε.Κ. Β΄968/22-03-2017 και Β'1238/10-04-2017) απόφα-
ση περί «Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
(Β’2743/04-08-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντο-
λή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και 
ειδικότερα τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 
85 και 86 του πίνακα αυτής.

7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυ-
πηρέτηση των φορολογουμένων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στους:

1. Προϊσταμένη της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. 
για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 
79, 85 και 86 του πίνακα της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 
ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Προϊστάμενο Εσόδων για όσα αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με 
αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Προϊσταμένη Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης 
για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα του 
άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 10 Οκτωρίου 2017

  Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρους της εται-

ρείας «GLEN STAR ΜΟΝ/ΠΗ IKE».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ' αριθ. 229/2016/2017 Καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 08-05-2017, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.5 του ν.2960/01 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 
του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για τη μη τήρη-
ση των διατάξεων της Τ10440/1923/Α0019/24-11-1993 
ΑΥΟ, η οποία αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση του 
άρθρου 142 παρ.1 του ν.2960/01, στην εταιρεία «GLEN 
STAR ΜΟΝ/ΠΗ IKE», με ΑφΜ 800601471,που εδρεύει 
στην Θεσ/νικη στην οδό Δωδεκανήσου 9, Φ.Π.Α ύψους 
χιλίων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (1.166,10 
ευρώ) και πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ). Η πα-
ραπάνω εταιρεία - η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 
την Πένκα Στόεβα του Στούχο κάτοχο της αριθμ. CΥ05-
511365 ταυτότητας Κυπριακών Αρχών, πρόσωπο αγνώ-
στου διαμονής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με την 
από 1507/17/780163/19-04-2017 βεβαίωση αγνώστου 
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. - δεν ανευρέθηκε στην δηλω-
θείσα ως έδρα της στην οδό Δωδεκανήσου 9, Θεσ/νίκη 
σύμφωνα με την από 10-03-2017 βεβαίωση υπαλλήλου 
της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

    Αριθμ. 60132 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των αιρετών στο Δήμο Κορδελιού - 

Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης για το τρίτο τε-

τράμηνο του έτους 2017.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/ 
2017 (ΦΕΚ 110/Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 
διατάξεις.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

4. Την αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του 
Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

5. Την αριθ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/07-06-2017).

6. Το αίτημα με αριθ. πρωτ. 48149/11-09-2017 του 
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 
Κορδελιού - Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης, αναφορικά 
με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου για το τρίτο 
τετράμηνο του έτους 2017, καθώς και την αιτιολογημένη 
πρόταση σχετικά με τις ανάγκες μετακίνησης αυτών, σε 
σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συναντήσεις, εκδηλώ-
σεις, διεκπεραιώσεις υποθέσεων του Δήμου.

7. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή 
δαπάνης, όπως περιγράφεται στο αριθ. πρωτ. 48167/12-
09-2017 έγγραφο -βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € και θα βαρύνει 
τον παρακάτω Κ.Α.Ε.: 00.6421, αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά 
το τρίτο τετράμηνο του έτους 2017 ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών στο Δήμο Κορδελιού - Εύοσμου 
Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’), ως εξής:

Ιδιότητα Αιρετού Αριθμός 
Ατόμων

Αριθμός Ημερών 
Έκαστος

Δήμαρχος 1 30
Πρόεδρος Δημοτικού 

συμβουλίου 1 5

Αντιδήμαρχοι 8 8
Δημοτικοί Σύμβουλοι 36 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 3033 (4)
Ορισμός του Δήμου Λαρισαίων ως Ενδιάμεσου 

Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Ανάθεση Κα-

θηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση 

και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώ-

σιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» του Περιφερειακού Επιχειρησια-

κού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε για το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

2. Το ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 
265/Α΄/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 
7α, όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και 
το άρθρο 123, παρ. 6.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά 
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, 
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.

6. Τον Κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

7. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των 
ΕΚ με αριθμό C(2014)10183 final/18-12-2014 που 
αφορά την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (κωδ. CCI 
2014GR16M2OP003).

8. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ 
331/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β’/24-4-2015) «Αναδιάρ-
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ 
ΓΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής από-
φασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - 'Ελεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

10. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ 
1217/08.12.2015 [ΦΕΚ Β’ 2784/21.12.2015] «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτη-
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του 
ν. 4314/2014».

11. Τη με αρ. πρωτ. 3032/10-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΠ47ΛΡ-
Ο9Δ)) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την 
έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

12. Τη με αρ. πρωτ. 3031/10-10-2017 εισήγηση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά τη θετική 
αξιολόγηση του Δήμου Λαρισαίων ως ενδιάμεσου φορέα 
όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Φύλλο αξιολόγησης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/αρμοδιό-

τητες για την αξιολόγηση και επιλογή πράξεων του Πε-
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 
2014-2020.
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Ο Δήμος Λαρισαίων ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσ-
σαλίας 2014-2020.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης

Ο Δήμος Λαρισαίων αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/ 
τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των 
πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώ-
σιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣ-
ΚΗΝΙΟ», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και 
το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως 
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται

Ο Δήμος Λαρισαίων αναλαμβάνει στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσα-
λίας 2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ», τα 
ακόλουθα καθήκοντα / τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσα-
λίας για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον 
προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή 
αιτήσεων/ προτάσεων χρηματοδότησης και τη διαμόρ-
φωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.

2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων 
αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, προκειμένου να 
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτά-
σεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και τα κριτήρια που 
αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια 
τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» και με το ΠΕΠ Θεσ-
σαλίας 2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προ-
τάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η 
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και 
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος 
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης.

5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Θεσσαλίας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το 
σύνολο των προτάσεων.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 
στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύ-
νανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής απόφασης Συστή-
ματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/Β΄/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει ότι απαιτείται.

7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώ-
σιμης Αστικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων 
της, στη βάση των τακτικών ενημερώσεων που παρέχει 
η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας προ-
τάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα 
ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο, από τα αρμόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
καθηκόντων του.

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο Δήμος 
Λαρισαίων αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

1. Ορίζει με απόφαση του εκπροσώπου του τα πρόσωπα 
που θα δραστηριοποιηθούν στην αξιολόγηση των πράξεων.

2. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ τον νέο ορισμό των προ-
σώπων σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της 
Απόφασης Ορισμού των προσώπων που ασχολούνται 
με την αξιολόγηση των πράξεων.

3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε 
άλλους ΕΦ.

4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαί-
σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του 
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες 
δημοσιότητας της στρατηγικής ή και επί μέρους πράξε-
ων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.

5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών 
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμ-
φωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για 
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.

6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρέχει σε 
αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαι-
ωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί.

7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτι-
κών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον έλεγχο, 
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.

8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δρα-
στηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξε-
ων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας 
Απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των 
παρακάτω:
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1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως αυτά 
που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και στα 
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντίστοιχες 
διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020, 
και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρηση τους.

2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δε-
δομένων της αξιολόγησης των πράξεων από τον Δήμο 
Λαρισαίων στο ΟΠΣ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκη-
ση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:

3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας.

3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικα-
σιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επι-
λογής από τον ΕΦ.

3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που 
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν 
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμ-
βολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων 
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας 
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχεί-
ριση και είναι διαφανείς.

3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
στον Δήμο Βόλου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατή-
ρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται στον Δήμο Λαρισαίων από την Αρχή Ελέγ-
χου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα / 
αρχές.

3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρού-
νται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονο-
διάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 77 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Δήμου Λεβαδέων για δράσεις πολιτικής 

προστασίας για το Β’ Εξάμηνο 2017.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

  Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143 Α’).
3. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. γ του άρθρου 7 του ν. 4354/ 

2015 ( ΦΕΚ 176 Α’), βάσει των οποίων στο πεδίο εφαρμο-
γής των άρθρων του Κεφαλαίου Β του ανωτέρω νόμου 
εντάσσονται οι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α’) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.2 
του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), με τις οποίες 
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης 
της καθιέρωσης εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου του προσωπικού ΟΤΑ καθώς και το ύψος 
αμοιβής αυτής.

5. Την αρ.πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών ( ΓΛΚ).

6. Τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λεβαδέων (ΦΕΚ 
3212/Β΄/30.12.2011).

7. Το με αρ. πρωτ. 19011/2017 υπηρεσιακό σημείω-
μα του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος 
-Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το 
οποίο για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από 
την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (πυρκα-
γιές,πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετός) απαιτείται η 
υπερωριακή απασχόληση συνολικού αριθμού τριάντα 
επτά (37) υπαλλήλων του Δήμου διαφόρων κλάδων που 
θα εργαστούν καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασίας τους για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των συνεπειών τους όπως και για την αποκατάσταση των 
βλαβών σε υποδομές του Δήμου.

8. Ότι στο προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, ο οποίος 
εγκρίθηκε με την 2651/230516/2016/25.1.2017 απόφα-
ση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. 
Ελλάδας, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κω-
δικούς αριθμούς του σκέλους των εξόδων του προϋπο-
λογισμού οικ. έτους 2017 για τη κάλυψη των σχετικών 
δαπανών, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 24412/5.10.2017 
βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας) ήτοι:

• ΚΑ 20/6012.00 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας» με εγγεγραμμένη 
πίστωση 16.000,00.ευρώ (αρ. 676/2017 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α 20/6051.002 «Εργοδ. Εισφορές ΤΥΔΚΥ μόνιμων 
υπαλλήλων καθαριότητας» με εγγεγραμμένη πίστωση 
68.025.00 ευρώ (αριθμ. 21/2017 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης).

• Κ.Α 20/6051.003 «Εργοδ. Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μόνιμων 
υπαλλήλων καθαριότητας» με εγγεγραμμένη πίστωση 
22.681,00 ευρώ (αριθμ. 22/2017 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης).
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• Κ.Α. 20/6022.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας υπαλλήλων καθαριότητας ΙΔΑΧ» με εγγεγραμμένη 
πίστωση 5.370,00 ευρώ (αριθμ. 677/2017 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 20/6052.001 «Εργοδ.Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων κα-
θαριότητας ΙΔΑΧ» με εγγεγραμμένη πίστωση 32.275 ευρώ 
(αριθμ. 177/2017 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 30/6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσία με εγγε-
γραμμένη πίστωση 2.000,00.(αριθμ. 678/2017 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 30/6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α μονί-
μων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας με εγγεγραμμένη 
πίστωση 9.968,00 ευρώ (αριθμ. 27/2017 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 30/6051.002 «Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μο-
νίμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας» με εγγεγραμμέ-
νη πίστωση 52.227,00 ευρώ.(αριθμ. 28/2017 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 30/6051.003 «Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μο-
νίμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας» με εγγεγραμμέ-
νη πίστωση 14.475,00 ευρώ (αριθμ. 29/2017 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης).

• K.A. 35/6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας υπηρεσίας πρασίνου» με εγγεγραμμένη πίστωση 
600,00 ευρώ (αριθμ. 675/2017 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 35/6051.002 «Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονί-
μων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» με εγγεγραμμένη 
πίστωση 14.196,00 ευρώ (αριθμ. 34/2017 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης).

• Κ.Α. 35/6051.003 «Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μο-
νίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου με εγγεγραμμένη 
πίστωση 3.975,00 ευρώ (αριθμ. 35/2017 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης).

11. Ότι υφίστανται σαφείς, ειδικές έκτακτες και εξαι-
ρετικές ανάγκες για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
(καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας) 
τριάντα επτά (37) υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίες δεν 
μπορούν να καλυφθούν στο κανονικό ωράριο εργασίας 
τους. Μετά την ανωτέρω διαπίστωση των συγκεκριμέ-
νων αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
για σύνολο τριάντα επτά (37) υπαλλήλους του Δήμου 
Λεβαδέων των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων 
καθ'υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, με σκοπό 
την αντιμετώπιση των ειδικών, έκτακτων αναγκών για τη 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων (πυρκαγιές,πλημμύρες, χιονοπτώ-
σεις, παγετός χιονοπτώσεις, παγετός) στην διοικητική 
περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων για το Β' εξάμηνο 2017, 
ως κάτωθι :

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 22η ΩΡΑ
Α. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΩΣ

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας Δ.Δ. 1 80
ΔΕ Οδηγών Δ.Δ. 5 500 (100 ώρες/υπάλληλο)
ΔΕ Οδηγών Ι.Δ.Α.Χ. 3 300 (100 ώρες/υπάλληλο )
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Δ.Δ. 4 480 (120 ώρες/υπάλληλο )
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Δ.Δ. 10 800 (80 ώρες /υπάλληλο )
ΠΕ Γεωπόνων Δ.Δ. 1 100
ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δ.Δ 1 100
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Δ.Δ 1 80
ΔΕ Διοικητικών Δ.Δ. 1 80
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 27

Β. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΩΣ

ΔΕ Οδηγών Δ.Δ. 2 200 (100 ώρες /υπάλληλο)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Δ.Δ. 3 360 (120 ώρες /υπάλληλο)
ΔΕ Υδραυλικών Δ.Δ. 1 120
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.Δ. 2 100 ( 50 ώρες /υπάλληλο )
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.Δ. 2 100 ( 50 ώρες/υπάλληλο )
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες πολιτικής 
προστασίας.

Οι σχετικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, όπως έχουν κατανεμηθεί στο παραπάνω πίνακα.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο, ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Λιβάδεια, 6 Οκτωβρίου 2017

Η Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 40558 (6)
Θέματα λειτουργίας των 9 Μονοτμηματικών Σχο-

λών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2 του ν. 4485/2017,
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουρ-

γία του ΕΜΠ και την αναγκαιότητα ρύθμισης των σχετι-
κών θεμάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (άρθρο 90 του κωδ. Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α’ 98), 
αποφασίζει:

Στις 9 Μονοτμηματικές σχολές του ΕΜΠ ισχύουν τα 
εξής:

Αρθρο 1ο
Προσόντα εκλογιμότητας και διαδικασία εκλογής με-

λών ΔΕΠ Κοσμητείας
1. Υποψήφιοι για μέλη της Κοσμητείας της Σχολής 

δύνανται να είναι τα ΔΕΠ της Σχολής που υποβάλλουν 
υποψηφιότητα ύστερα από την προκήρυξη των εκλογών 
από τον Κοσμήτορα.

2. Η προκήρυξη γίνεται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο ολοκληρώνε-
ται η θητεία της Κοσμητείας. Οι υποψηφιότητες υποβάλ-
λονται εντός επτά (7) ημερών από την προκήρυξη, οι δε 
υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Κοσμήτο-
ρα εντός δύο (2) ημερών από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων. Οι εκλογές γίνονται τουλάχι-
στον δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την προκήρυξη.

3. Η εκλογή των μελών της Κοσμητείας γίνεται με 
ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία από τη 
Γενική Συνέλευση της Σχολής, κάθε μέλος της οποίας 
διαθέτει τρείς ψήφους. Ως μέλη της Κοσμητείας εκλέ-

γονται τα πέντε (5) υποψήφια μέλη ΔΕΠ με τις περισσό-
τερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση που το σύνολο 
των έγκυρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού 
των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός 
των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών και εκλέγο-
νται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες 
έγκυρες ψήφους, ακόμη και αν το σύνολο των εγκύρων 
ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτό-
ρων. Επί ισοψηφίας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που κατέ-
χει την υψηλότερη βαθμίδα μεταξύ των ισοψηφούντων 
της ίδιας βαθμίδας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που έχει την 
παλαιότερη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη 
συγκεκριμένα βαθμίδα στο ΕΜΠ. Συμπληρωματικά και 
αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ανάδειξη 
των Κοσμητόρων των Σχολών.

4. Η διαδικασία εκλογής των μελών της Κοσμητείας 
διεξάγεται από τριμελή επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής 
έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ή Λέκτορα της Σχολής, 
προτείνονται από τον Κοσμήτορα και εκλέγονται με φα-
νερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, η 
οποία ορίζει και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Η επιτρο-
πή οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής 
διαδικασίας και εκδίδει τελικά το αποτέλεσμα, το οποίο 
ανακοινώνει στον Κοσμήτορα και τους εκλέκτορες.

Άρθρο 2ο
Θητεία εκλεγμένων μελών Κοσμητείας

1. Η θητεία των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ της Κοσμητεί-
ας, είναι τριετής και διαρκεί τρία διαδοχικά ακαδημαϊκά 
έτη. Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή της 
παρούσας, η θητεία των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ διαρκεί 
μέχρι και την 31η Αυγούστου του ημερολογιακού έτους, 
εντός του οποίου συμπληρώνεται τριετία από την διαπι-
στωτική πράξη εκλογής τους.

2. Τα πέντε (5) εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ της Κοσμητείας δεν 
μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία.

3. Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει 
αμελλητί ο Κοσμήτορας, μετά την παράδοση σε αυτόν 
του πρακτικού εκλογής. Η διαπιστωτική πράξη κοινοποι-
είται στον Πρύτανη. Αν κάποιο από τα εκλεγμένα μέλη 
ΔΕΠ της Κοσμητείας εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιον-
δήποτε λόγο, αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν 
υποψήφιο μέλος ΔΕΠ, για το υπόλοιπο της θητείας του 
μέλους αυτού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Κοσμήτο-
ρας επαναπροκηρύσσει εκλογές για την κενωθείσα θέση 
και για το υπόλοιπο της θητείας εκτός αν υπολείπεται δι-
άστημα μικρότερο του έτους και δεν επηρεάζεται η απαι-
τούμενη απαρτία για τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας.

4. Θητεία μικρότερη του ενός έτους δεν λογίζεται ως 
θητεία σε σχέση με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΛΙΑΣ
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  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

     Στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./75/13162/13.6.2017 
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα: «Απόφαση κατανομής για τον διορισμό συγγε-
νή αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρε-
σιακού καθήκοντος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,που δημοσιεύθηκε το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 

2151/Β’/23.6.2017 στη σελ. 21620, στήλη Β, στίχος 44, 
επιφέρεται η κατωτέρω διόρθωση: 

Από το εσφαλμένο:
«... Την κατανομή της Μαρίας - Τίμι Δημητριάδη του 

Μιχαήλ,....»
Στο ορθό:
«... Την κατανομή της Μαρίας-Τίμι Δημητριάδη-Αδάμου 

του Δημητρίου,....».

  (Από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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