
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 644
21 Μαρτίου 2013

11409

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι−

κών στον HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAM−
MAD (ov.) του NASEREDIN και της Amina. ................ 1

Eπιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι−
κών στον HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAM−
MAD (ov.) του NASEREDIN και της Amina. ................ 2

Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθα−
ριότητα ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ στο Νομό Λακωνί−
ας έτους 2013. ................................................................................... 3

Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Πορτ 
Ελίζαμπεθ Νοτίου Αφρικής. .................................................. 4

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουρ−
γίας τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Καθαρι−
ότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. ........ 5

Κατάργηση θέσης στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. ............... 6
Κατάργηση θέσης στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. ............... 7
Κατάργηση θέσης στο Δήμο Καρδίτσας. ........................ 8
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότη−
τας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας................................................................................................. 9

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Αναπληρω−
τών Πρύτανη. ..................................................................................... 10

Σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπι−
στημίου Κρήτης. .............................................................................. 11

Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας και μεταφορά 
των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του 
περιοχής στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Βόλου. ...................................................................................... 12

Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Κάτω Αχαΐας Ν. Αχαΐας και μεταφορά των αρμο−
διοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο 
Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πάτρας. 13

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 Διορθώσεις σφαλμάτων στις αριθ. 8305/Φ.13214/29−11−

2012, 8306/Φ.13215/29−11−2012 και 8183/Φ.13488/29−
11−2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 3553/Β΄/31−12−2012). ......... 14 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Ε  πιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών 
στον HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAMMAD (ov.) 
του NASEREDIN και της Amina. 

 Δυνάμει της αριθ. 146/10/2013 Καταλογιστικής Πράξης 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 1η.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 
παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του 
Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά τη 
λαθρεμπορία τριών χιλιάδων δέκα (3.010) πακέτων τσι−
γάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 9η.7.2010 
στη συμβολή των οδών Ζήνωνος και Γερανίου στην Αθή−
να από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η αριθ. 3008/14/3/
10−7−10 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Δίωξης Λα−
θρομετανάστευσης Αθηνών της Υποδιεύθυνσης Αλλο−
δαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της Διεύθυν−
σης Αλλοδαπών Αττικής), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) 
στο συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν είκοσι 
τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (10.123,51 €), ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 950,26 €, Πάγιος Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 825,46 €, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κα−
τανάλωσης 6.323,88 € και Φ.Π.Α. 2.023,91 €.

2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HOSSAM ALDIN NASERE 
(επ.) MOHAMMAD (ov.) του NASEREDIN και της Amina, 
γεν. το 1982 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή διαμονή την 
Αθήνα, οδός Κεραμεικού αρ. 67, και νυν αγνώστου δια−
μονής, κάτοχο του αρ. 69827/11−3−10 Δελτίου Αιτήσαντος 
Ασύλου Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος ποσού τριάντα 
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα τριών 
λεπτών (30.370,53 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογού−
ντων δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 150 παρ. 1 του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
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Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ

F
(2)

E    πιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών 
στον HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAMMAD (ov.) 
του NASEREDIN και της Amina. 

 Δυνάμει της αριθ. 59/11/2013 Καταλογιστικής Πράξης 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 1η.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ 
του Ν.2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφο−
ρά λαθρεμπορία τριακοσίων τριάντα ενός (331) πακέ−
των τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 
6η.5.2010 στη συμβολή των οδών Ζήνωνος και Μενάν−
δρου στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η 
αριθ. 3008/14/6/7−5−10 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος 
Ασφάλειας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) 
στο συνολικό ποσό των χιλίων εβδομήντα τριών ευρώ 
και εβδομήντα δύο λεπτών (1.073,72 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 98,73 €, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
90,77 €, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 669,84 
€ και Φ.Π.Α. 214,38 €.

2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HOSSAM ALDIN NASERE 
(επ.) MOHAMMAD (ov.) του NASEREDIN και της Amina, 
γεν. το 1982 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή διαμονή 
την Αθήνα, οδός Κεραμεικού αρ. 67, και νυν αγνώστου 
διαμονής, κάτοχο του αρ. 69827/11−3−10 Δελτίου Αιτή−
σαντος Ασύλου Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος ποσού 
τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (3.221,16 €), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων 
δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο ΦΕΚ 

 Η Προϊσταμένη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ

F
A    ριθ. 533 (3)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότη−

τα ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ στο Νομό Λακωνίας έτους 
2013. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/ 

1953 «Περί Τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των 
δημοσίων καταστημάτων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄/59).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύ−
θμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και 

ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).

3. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ Β΄/1741) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού δι−
αδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή παγίων 
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
Δημοσίων Υπηρεσιών»

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) σχετικά «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθ. 2062200/6414/004/1−9−1997 (ΦΕΚ Β΄/858) 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμέ−
νους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. και της 
εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο 
Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/
νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ., όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1175) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθ. 2061120/26−8−97 (ΦΕΚ Β΄/754) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός κυρίων Διατακτών».

7. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π.Υ. της Υπηρεσί−
ας μας για το έτος 2013 ποσού 300 € στον Ειδικό Φορέα 
9034/233 ΚΑΕ 1232 με ποσοστό διάθεσης 75% για κατ’ 
αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος έτους 2013 του κατ’ 
αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του 
Τελωνείου Γυθείου Νομού Λακωνίας, ΕΦ 90−34/233 και 
ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 25 €. Καταχωρήθηκε στο Βι−
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 10374 
δέσμευση πίστωσης ποσού 225 € για την καταβολή 
του ανωτέρω χορηγήματος έως και Σεπτέμβριο 2013, 
σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό διάθεσης του 75%.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται τμηματικά με 
χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25−5−2012) του Υπουρ−
γού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γύθειο, 4 Μαρτίου 2013

Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΕΑΣ

F
A    ριθ. Φ.816.41/204/32069/Ζ1 (4)
Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Πορτ 

Ελίζαμπεθ Νοτίου Αφρικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.4076/12 «Ρυθμίσεις θε−

μάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α΄).

β) Του άρθρου 30 παρ. 2 του ν.4027/11 «Ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
233/Α΄/4−11−2011).
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2. Την αριθ. Φ.815.2/279/41778/Ζ1/11−04−2012 απόφαση 
«Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής 
Γλώσ σας» (ΑΔΑ: Β4Ρ09−Μ66).

3. Την από 21−10−2012 αίτηση της Ελληνικής Κοινότητας 
Πορτ Ελίζαμπεθ − Ν. Αφρικής.

4. Την αριθ. Φ.085/881/06−12−2012 εισήγηση της Συντο−
νίστριας Γραφείου Εκπαίδευσης Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ.

5. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας.
6. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας.
7. Την κατάσταση εγγεγραμμένων μαθητών 2012−2013.
8. Την αριθ. Α.Π.Φ. 550/ΑΣ 554/28−11−2012 βεβαίωση του 

Προξενείου της Ελλάδας στο Κέηπ Τάουν για τον μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Κοινότητας.

9. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
σύμφωνα με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Αρβα−
νιτόπουλος, ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
Πορτ Ελίζαμπεθ, με φορέα την Ελληνική Κοινότητα Πορτ 
Ελίζαμπεθ − Ν. Αφρικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

A    ριθ. 468 (5)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργί−

ας τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Καθαριότη−
τας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
5. Την αριθ. 22/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Δήμου Ρόδου, η οποία μας διαβιβάστηκε με 
το αριθ. 2/13267/7−2−2013 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της 
λειτουργίας τις Κυριακές και τις αργίες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
279.552,00 € περίπου για το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ΙΔΑΧ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονο−
μικού έτους 2013 του Δήμου Ρόδου που θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20−6022.0001 και 20−6052.0001, δαπάνη ύψους 
220.584,00€ περίπου για το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ΙΔΟΧ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 20−6042.0001 και 

20−6054.0001 και δαπάνη ύψους 144.144,00 € περίπου 
για το μόνιμο προσωπικό που θα βαρύνει τους Κ.Α. 
20−6012.0001 και 20−6051.0001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Η σπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 4 Μαρτίου 2013

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

F
(6)

    *Κατάργηση θέσης στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. 

   Με την αριθ. 13/31−1−2013 απόφαση του Δημάρχου Νο−
τίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και της 
υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 
του Ν. 4093/2012, λύεται αυτοδίκαια η εργασιακή σχέση 
της Ειδικού Συνεργάτη, Παπαϊωάννου Χαδούλας του 
Θεοδώρου, από 1−1−2013, διότι ή σύμβαση είναι πλεονά−
ζουσα, λόγω κατάργησης της θέσης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 82141123155/5−2−2013).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας− 
Στερεάς Ελλάδας 2836/26149/13−2−2013). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 251/Γ/6.3.2013.

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
(7)

    *Κατάργηση θέσης στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. 

 Με την αριθ. 12/31−1−2013 απόφαση του Δημάρχου Νο−
τίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και της 
υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 
του Ν. 4093/2012, λύεται αυτοδίκαια η εργασιακή σχέση 
της Επιστημονικού Συνεργάτη, Αρέθα Σοφίας του Γεωρ−
γίου, από 1−1−2013, διότι η σύμβαση είναι πλεονάζουσα, 
λόγω κατάργησης της θέσης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1821871261/5−2−2013).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας 2494/23074/14−2−2013). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 251/Γ/6.3.2013.

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ   

F

(8)
 *Κατάργηση θέσης στο Δήμο Καρδίτσας. 

 Με την αριθ. 41/1−2−2013 απόφαση του Δημάρχου Καρ−
δίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 162 του Ν.3584/2007 και της υποπαραγράφου 
ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μετακλητού 
Ιδιαίτερου Γραμματέα, Γκανά Κωνσταντίνου του Αχιλ−
λέα, από 1−1−2013, διότι η σύμβαση είναι πλεονάζουσα, 
λόγω κατάργησης της θέσης.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1512710070/1−2−2013).
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(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας 2888/26883/13−2−2013) .

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 251/Γ/6.3.2013.

 Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

A    ριθ. Γ/ΕΞ/94−2 (9)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Το Ν. 3852/2010 άρθρο 186 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύ−

χος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκέντρωσης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−12−2010) Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

γ) Την αριθ. πρωτ. 1064/07−01−2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας».

δ) Το άρθρο 3 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ 23/Α΄/29−1−2003), 
με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ε) Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/ 
30−10−2003), με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των 
ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και 
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Οικονομίας − Οικονομικών, στις κατά τόπου Υπηρε−
σίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων 
ελέγχου.

στ) Το Ν. 4071/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» άρθρο 30 −
Υπερωριακή εργασία.

ζ) Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

η) Την αριθ. Φ2−2312/20−12−2012 (ΦΕΚ Β 3460/28−12−
2012) Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών.

θ) Το αριθ. Φ2−1895/25−10−2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με 
τον έλεγχο των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής 
πετρελαίου θέρμανσης.

ι) Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011).
κ) Το Ν. 2738/1999 άρθρο 25 παρ. 7 (ΦΕΚ 180/Α΄/1999).
λ) Την αριθ. 3190/15−1−2013 απόφαση Γενικού Γραμ−

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θρά−
κης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης».

μ) Την αριθ. 26312 (548)/2013 (ΦΕΚ 133/B΄/29−1−2013) 
απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τρο−
ποποίηση της αριθ. ΓΠΚΜ. 1327/8−4−2011 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης 
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες».

ν) Το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένη η πίστωση που 
απαιτείται για την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης 
που ανέρχεται στο ποσό των 6.550,00 €.

ξ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν για τη 
διενέργεια του Π. Ε. 2013, από την εφαρμογή του Ν. 
3103/2003, καθώς και τον έλεγχο των βυτιοφόρων με−
ταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης.

ο) Την αριθ. Γ/ΕΞ/94−1/26−2−2013 απόφαση συγκρό−
τησης Ομάδας εργασίας περιοδικού ελέγχου Μέτρων 
και Σταθμών έτους 2013, του Τμήματος Εμπορίου και 
Τουρισμού της Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Κ.Μ., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2013 την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 7 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χαλκι−
δικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και 
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν 
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
είκοσι (20).

4. Αριθμός υπαλλήλων: 7. Μέγιστο μηνιαίο σύνολο 
ωρών (7x20) = 140 Ετήσιος συνολικός αριθμός ωρών: 
(9 μήνες x 140) = 1.260, Απαιτούμενη δαπάνη: 6.550,00 €.

5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα 0722 
ΚΑΕ 0511 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Τμήματος 
Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. 
Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα βε−
βαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχό−
λησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πολύγυρος, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

F
A    ριθ. 5661 (10)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Αναπληρωτών Πρύτανη. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν.4115/2013 (Α΄ 24) άρθρο 34 παρά−

γραφο 6, σύμφωνα με το οποίο κατά την πρώτη εφαρ−
μογή του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) η θητεία των εκλεγέντων, 
σύμφωνα με αυτόν, οργάνων ολοκληρώνεται την 31η 
Αυγούστου του αντίστοιχου έτους ολοκλήρωσης αυτής. 
Οι αντιπρυτάνεις, των οποίων η θητεία έχει παραταθεί 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012 
(Α΄ 159), ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην 
παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
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β) Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) άρθρο 8 πα−
ράγραφο 17, σύμφωνα με το οποίο ο Πρύτανης ορίζει, 
για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης 
βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος 
ως αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει 
συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

γ) Την αριθ. 66η/2013 Πράξη του Πρύτανη αριθ. πρωτ. 
3278/8−2−2013 με θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπρυτάνεις ως Αναπληρωτών Πρύτανη.

δ) Το αριθ. 9/27−2−2013 έγγραφο του Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 4945/27−2−
2013, σύμφωνα με το οποίο στη συνεδρίαση της 25ης 
Φεβρουαρίου 2013 του Συμβουλίου εγκρίθηκε η 66η/2013 
πράξη του Πρύτανη.

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προαναφε−
ρόμενης απόφασης του Πρύτανη δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του 
προϋπολογισμού του Ε.Μ.Π. (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, 
που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97), 
αποφασίζει ως εξής:

Αναθέτουμε στον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμ−
ματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Ιωάννη Ν. Αβαριτσιώ−
τη και στην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού Καθηγήτρια Αντωνία Ι. Μοροπούλου, τις 
αρμοδιότητες ακριβώς που τους είχαν ανατεθεί με την 
από 2 Σεπτεμβρίου του 2010 απόφαση 25547/02.09.2010 
του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1546/17−9−2010.

1. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη−Αντιπρύτανη καθηγη−
τή Ιωάννη Ν. Αβαριτσιώτη, ανατίθεται η Προεδρία της 
Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, η Γενική 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα 
υπογραφής στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας, εγκεκριμέ−
νων από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και μετά 
από υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων χρη−
ματοδότησης.

• Συμβάσεων με τους ερευνητές που πρόκειται να 
εργαστούν για την εκτέλεση των ερευνητικών προ−
γραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου και κάθε 
εγγράφου σχετικού με τις συμβάσεις αυτές.

• Θεμάτων διαχείρισης του ΚΠΣ (ΕΙΠΑ) και ελέγχου 
όλων των εσόδων και δαπανών των αντίστοιχων έργων 
που ανατίθενται στο ΕΜΠ.

2. Στην Αναπληρωτή Πρύτανη−Αντιπρύτανη καθηγή−
τρια Αντωνία Ι. Μοροπούλου ανατίθεται η αρμοδιότητα 
σε θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστημιακών 
Συγγραμμάτων και Εκδόσεων, καθώς και το δικαίωμα 
υπογραφής για:

• Θέματα σπουδών, όπως εφαρμογή προγραμμάτων 
σπουδών, ορισμός διδασκόντων, τήρηση διαδικασιών 
και παροχή στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων.

• Θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 
και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως εγγραφές και κα−
τατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, καθώς και 
συμβάσεις με υποτρόφους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή 
ζητημάτων σχετικών με χορήγηση δανείων, υποτροφιών 
και βραβείων σε φοιτητές του Ιδρύματος, μετά από τις 
σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

• Εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή διδακτικών 
συγγραμμάτων σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων των 
αρμοδίων οργάνων.

4. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε 
περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης 
αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη−Αντιπρύ−
τανη Καθηγητή Ιωάννη Ν. Αβαριτσιώτη και εφόσον και 
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από την Αναπληρωτή Πρύ−
τανη−Αντιπρύτανη Καθηγήτρια Αντωνία Ι. Μοροπούλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Ο Πρύτανης
ΣΙΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
A    ριθ. απόφ. 15091 (11)
Σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου Κρή−

της με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Τακτική Συνεδρίαση αριθ. 309/20−12−2012) 

Α φού έλαβε υπόψη της:
[α] Τις διατάξεις:
[1] Της παραγράφου 2 του άρθρου 5 με τίτλο «Οργα−

νισμός» του κεφαλαίου Β΄ με τίτλο «Κανονιστικό πλαί−
σιο αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/ 
195/6−9−2011), σύμφωνα με τις οποίες «Με τον Οργανισμό 
καθορίζονται θέματα τη οργανωτικής δομής και λει−
τουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα: α) η 
οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας του ιδρύματος, ... δ) οι κανόνες λειτουργί−
ας του Συμβουλίου του ιδρύματος, της Συγκλήτου, της 
κοσμητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και 
της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και των λοιπών 
συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος, ... 
κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύ−
ματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2530/1997 (Α΄ 
107), ... λδ) θέματα που συναρτώνται με τις ειδικότερες 
ανάγκες κάθε ιδρύματος, και λε) θέματα που ειδικότερα 
ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

[2] Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 με 
τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός» ορίζεται ότι με τον 
εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται θέματα εσωτερικής 
λειτουργίας του ιδρύματος και ιδίως: ... δ) τα ειδικότερα 
θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύμα−
τος, ... ιγ) κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία 
των υπηρεσιών και των οργάνων, μονομελών και συλ−
λογικών του ιδρύματος.

[3] Το άρθρο 8 του κεφαλαίου Δ΄ με τίτλο «Όργανα 
των ΑΕΙ και των Μονάδων τους», ορίζεται ότι όργανα 
του ιδρύματος είναι: α) το Συμβούλιο, β) ο Πρύτανης 
και γ) η Σύγκλητος.

Την περίπτωση ιγ της παραγράφου 18 του ως άνω 
άρθρου, σύμφωνα με την οποία ο Πρύτανης, «λαμβάνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων 
ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του 
ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λει−
τουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις».

[4] Τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του 
νόμου 4076/2012, σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος 
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«ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο 
ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος».

[5] Της παραγράφου 17 του άρθρου 8 σύμφωνα με 
την οποία «Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του 
έργου του, Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές 
Καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, 
στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότη−
τες του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμ−
βούλιο. Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών 
πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώ−
νουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει 
για οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθμός των αναπληρωτών 
πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.».

[6] Τις μεταβατικές διατάξεις των νόμων 4009/2011 και 
4076/2012 και ειδικότερα:

[i] Της παραγράφου 11 του άρθρου 76 με τίτλο «Εκλογή 
πρώτων οργάνων του Α.Ε.Ι. − Συγκρότηση σχολών» του 
κεφαλαίου ΙΑ με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», σύμ−
φωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Μέχρι την ανάληψη 
καθηκόντων από τους πρυτάνεις οι οποίοι θα εκλεγούν 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι εν ενερ−
γεία πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις καθώς και το πρυτανικό 
συμβούλιο εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου διατάξεις».

[ii] Του άρθρου 80 παρ. 22γ του Ν. 4009/2011, το οποίο 
φέρει τον τίτλο «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», στο 
οποίο ορίζεται:

«α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, 
οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις 
που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν 
με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση 
του Οργανισμού του.

β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, 
από τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος δεν 
εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο Ίδρυμα οι ισχύουσες 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις για 
τα Α.Ε.Ι.

γ) Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού 
κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα προβλε−
πόμενα σε αυτόν ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις 
των αρμόδιων, βάσει του παρόντος νόμου, οργάνων 
του οικείου ιδρύματος και, έως τη συγκρότησή τους, 
με απόφαση του πρύτανη του ιδρύματος.

[iii] Της παραγράφου 3 του άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ Α΄159/10−8−2012), με την οποία ορίζεται ότι η παρ. 
3 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται 
ως εξής:

«3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανά−
δειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του 
Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει η Πρυτανεία του Πα−
νεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και 
τους Αναπληρωτές Πρύτανη, ή η Προεδρία του Τ.Ε.Ι., η 
οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αναπλη−
ρωτές Προέδρου».

[ιν] Του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159/10−8−
2012) με τίτλο «Διοικητικά όργανα», στην οποία ορίζονται 
τα εξής:

1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων 
διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η 
οποία ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2012, σύμφωνα 
με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο 

εκλογής τους παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2012. Η ανάδειξη των νέων οργάνων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ως 
τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Κατά την πρώτη 
εκλογή του Πρύτανη η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται 
υποχρεωτικά έως και την 30ή Νοεμβρίου 2012.

2. Η θητεία των μονομελών οργάνων, εκτός αυτών 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώ−
νεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου 
εκλογής τους. Οι αρμοδιότητες αυτών διαμορφώνονται 
όπως ορίζει ο ν. 4009/2011 (Α΄ 195), τροποποιούμενος με 
τον παρόντα νόμο. Στη συνέχεια, τα μονομελή όργανα 
αναδεικνύονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), ως αυτός ισχύει.

[3] ... [4] ...
5. Οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 

παραμένουν σε ισχύ, έως την πλήρη εφαρμογή του 
παρόντος νόμου και εφαρμόζονται αναλογικά, εφόσον 
δεν καταργούνται (ρητά ή σιωπηρά) με τις παρούσες 
τροποποιήσεις.

[β] Τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης με ημερομηνία 20−12−2012.

[γ] Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

[δ] Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 
του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6−9−2011) Οργανισμός 
και Εσωτερικός Κανονισμός, αποφασίζει:

[α] Τη σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστη−
μίου Κρήτης. Το Πρυτανικό Συμβούλιο θα αποτελείται 
από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τους Αναπλη−
ρωτές Πρύτανη. Στις συνεδριάσεις του οργάνου συμμε−
τέχει και ο Γραμματέας του Ιδρύματος, ως εισηγητής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών 
και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί ζητημάτων διοι−
κητικού προσωπικού. Σε περίπτωση ελλείψεως, απου−
σίας ή κωλύματος του Γραμματέα του Ιδρύματος, τον 
Γραμματέα του Ιδρύματος αναπληρώνει ο αρμόδιος 
κατά περίπτωση διευθυντής. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ετάχθη η ψήφος 
του πρύτανη.

[β] Αναθέτει την άσκηση όλων των προβλεπόμενων 
από τις διατάξεις των άρθρων 5 (Οργανισμός) και 6 
(Εσωτερικός Κανονισμός) (του νόμου 4009/2011 ΦΕΚ Α 
195/6−9−2011) αρμοδιοτήτων που αφορούν τα θέματα 
της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ιδρύματος 
καθώς και τα θέματα της εσωτερικής του λειτουργίας, 
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα ως άνω άρ−
θρα, και οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν μέχρι τη 
δημοσίευση των προβλεπόμενων από τα ίδια άρθρα, 
Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό και απο−
φάσεως του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
για τον Εσωτερικό Κανονισμό, και εφόσον η άσκησή 
τους δεν έχει ανατεθεί σε άλλα συλλογικά όργανα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

[γ] Αναθέτει την αρμοδιότητα της λήψης απόφασης 
και έγκρισης για τα θέματα που αφορούν στα τεχνικά 
έργα και στις προμήθειες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[δ] Καθορίζει τον αριθμό των αναπληρωτών Πρύτανη 
σε τρεις (3).

[ε] Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται έως τη δημο−
σίευση του προβλεπόμενου από το άρθρο 5 του νόμου 
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4009/2011 όπως ισχύει, Οργανισμού και του άρθρου 6 
του Εσωτερικού Κανονισμού του ίδιου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

F
A    ριθ. Υ10/621 (12)
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 

Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας και μεταφορά των αρμοδι−
οτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Πε−
ριφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Βόλου.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
KΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4075/ 

2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφά−
λισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή 
της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 
315/Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού 
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 
127/Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. Φ.21/2165/23.8.84 (ΦΕΚ 602/Β΄/31.8.1984) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία 
εγκρίθηκε η αριθ. Υ20/11/17.7.84 απόφαση του Διοικητή 
του ΙΚΑ για σύσταση Παραρτήματος ΙΚΑ στη Νέα Ιωνία 
Ν. Μαγνησίας.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 302/ 
2002 (ΦΕΚ 268/Α΄/4.11.2002), με τις οποίες το Παράρτημα 
ΙΚΑ Νέας Ιωνίας μετατράπηκε σε Τοπικό Υποκατάστημα 
και άρχισε να λειτουργεί με τη μορφή αυτή από 1/1/2003 
(σχετ. η εγκύκλιος ΙΚΑ 97/02).

6. Την αριθ. 4/Συν. 1/10.1.1985 (ΦΕΚ 52/Β΄/31.1.1985) από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, με την 
οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Παραρ−
τήματος Νέας Ιωνίας και την αριθ. 60/Συν. 9/19.3.2009 
(ΦΕΚ 596/Β΄/1.4.2009), με την οποία ανακαθορίστηκε η 
ασφαλιστική περιοχή της Νέας Ιωνίας, που τότε λει−
τουργούσε ως Τοπικό Υποκατάστημα.

7. Τη αριθ. 181/Συν. 36/29.11.12 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

8. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας από 27 
Μαΐου 2013.

Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής, 
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του, 

μεταφέρονται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Βόλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
A    ριθ. Υ20/127 (13)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 

Κάτω Αχαΐας Ν. Αχαΐας και μεταφορά των αρμοδι−
οτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Πε−
ριφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Πάτρας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ   ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4075/ 

2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφά−
λισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών φορέων, προσαρμογή 
της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 
315/Β΄/10−11−1953) «περί Ονομοθεσίας, ως και άλλων τινών 
διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 
127/Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. 115841/5437/30.12.66 (ΦΕΚ 36/Β΄/21.1.67) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία συστάθηκε 
το Παράρτημα ΙΚΑ Κάτω Αχαΐας και ορίστηκε η υπαγω−
γή του στο Περιφερειακό Υποκ/μα Πάτρας.

5. Την αριθ. 115841/5437/30.12.66 (ΦΕΚ 36/Β΄/21.1.67) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία κα−
θορίστηκε αρχικά η ασφαλιστική του περιοχή και την 
αριθ. 99370/1.2686/1.10.68 απόφαση του Υπουργού Εργα−
σίας καθώς και τις αριθ. 937/Συν.40/12.10.76 (ΦΕΚ 1367/
Β΄/10.11.76), 27/Συν.3/6.5.82 (ΦΕΚ 355/Β΄/10.6.82) και 377/
Συν.35/24.9.84 (ΦΕΚ 741/Β΄/18.10.84) αποφάσεις του Δ.Σ. 
του ΙΚΑ με τις οποίες, στη συνέχεια, ανακαθορίστηκε.

6. Την αριθ. 209/Συν. 39/20.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Κάτω Αχαΐας Ν. Αχαΐας από 22 Απριλίου 2013.

Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής, 
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του, 
μεταφέρονται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Πάτρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
    Στο ΦΕΚ 3553/Β΄/31−12−2012, στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

αριθ. 8305/Φ.13214/29−11−2012 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για ανάκληση απόφασης 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση 
του αλλοδαπού Αλβανικής Ιθαγένειας υπό στοιχεία: ΓΚΙ−
ΚΑΣ (GJΙKA) ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
(ΑΝΑSΤΑS), κατοίκου Δήμου Κέρκυρας, λόγω ανάκλησης 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
αριθμό Α 261936, διορθώνεται το εσφαλμένο «τις διατά−
ξεις του άρθ. 6 παρ. 1 και 2 και 21 του Ν. 2190/99», στο 
ορθό «τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 και 2 και άρθ. 21 
του Ν.2690/99».

Στο ΦΕΚ 3553/Β΄/31−12−2012, στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
αριθ. 8306/Φ.13215/29−11−2012 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για ανάκληση απόφασης 
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφη−
ση της αλλοδαπής Αλβανικής Ιθαγένειας υπό στοιχεία: 

ΓΚΙΚΑ (GJΙKA) ΜΑΡΙΑ (MARIA), ον. συζύγου ΜΙΧΑΛΗΣ 
(ΜΙΗΑL), κατοίκου Δήμου Κέρκυρας, λόγω ανάκλησης 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
αριθμό Α 261958, διορθώνεται το εσφαλμένο «τις διατά−
ξεις του άρθ. 6 παρ. 1 και 2 και 21 του Ν. 2190/99», στο 
ορθό «τις δια τάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 και 2 και άρθ. 21 
του Ν.2690/99».

Στο ΦΕΚ 3553/B΄/31−12−2012, στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η αριθ. 8138/Φ.13488/29−11−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για ανάκληση 
απόφασης απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας με 
Πολιτογράφηση του αλλοδαπού Αλβανικής Ιθαγένειας 
υπό στοιχεία: ΓΚΙΚΑΣ (GJΙKA) ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON), ον. 
πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ANASTAS), κατοίκου Δήμου Κέρ−
κυρας, λόγω ανάκλησης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμό Α 261627, διορθώνεται 
το εσφαλμένο «τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 και 2 και 
21 του Ν. 2190/99», στο ορθό «τις διατάξεις του άρθ. 6 
παρ.1 και 2 και άρθ. 21 του Ν.2690/99». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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