
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση, ορισμός μελών και τρόπος λειτουργίας 
της Εθνικής Επιτροπής για την ευζωία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

2 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Αιγάλεω.

3 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 105/2012 απόφασης 
δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, περί λύσης της 
κοινωφελούς επιχείρησης, με την επωνυμία «ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣ-
ΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

5 Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος 
Βαρικού Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας.

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 117/2-10-2015 (ΦΕΚ 
2276/21-10-2015) Πρυτανικής πράξης, που αφορά το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της».

7 Χορήγηση άδειας κατοχής Β΄θέσης.

8 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5554/73794 (1)
  Συγκρότηση, ορισμός μελών και τρόπος λειτουρ-

γίας της Εθνικής Επιτροπής για την ευζωία των 

ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 

σκοπούς. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 47 του Π.δ. 56/2013 (Α΄ 106) «Προσαρ-

μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά 
με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς».

β) των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθε σίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

γ) του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως ισχύει.

2. Την με αριθ. 367/87220/29-7-2016 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την ευζωία 
των ζώων που χρησιμοποιούνται 
για επιστημονικούς σκοπούς

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων 
που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (στο 
εξής Εθνική Επιτροπή) η οποία είναι επταμελής, αποτε-
λούμενη από Πρόεδρο και έξι (6) τακτικά μέλη, το ένα (1) 
εκ των οποίων κτηνίατρος που υπηρετεί στην αρμόδια 
κεντρική αρχή της παραγράφου 2 περίπτωση α του άρ-
θρου 2 του Π.δ. 56/2013 (Α΄ 106), με τους αναπληρωτές 
τους. Με την πράξη ορισμού των μελών ορίζεται και 
γραμματέας με τον αναπληρωτή του.

2. Η θητεία της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο (2) 
έτη.

3. Ως έδρα της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται η έδρα της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτρο-
πής δε δικαιούνται αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμ-
μετοχή τους σε αυτή ούτε τους καταβάλλονται έξοδα 
κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζη-
μίωση σε περίπτωση μετακίνησης και παραμονής τους 
εκτός έδρας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η Εθνική Επιτροπή λειτουργεί, σε κάθε περίπτωση 
αδαπάνως για το δημόσιο.

Άρθρο 2
Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία - 
Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής

1. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει, μετά από πρόσκλη-
ση του Προέδρου προς όλα τα μέλη, κατ' ελάχιστον κάθε 
έξι (6) μήνες και οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή η πλειοψη-
φία των τακτικών μελών, το ζητήσει εγγράφως, προσδιο-
ρίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Στην πρόσκληση 
αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος, τα θέματα της συνεδρί-
ασης καθώς και τα τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα των 
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Εθνική Επιτροπή είναι δυνατό να συνεδριάζει και με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα από την ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο-
νομικών (Β΄539), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο γραμματέας 
έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον 
τόπο των συνεδριάσεων καλεί τα τακτικά και τα αναπλη-
ρωματικά μέλη να συμμετάσχουν, συντάσσει την ημε-
ρήσια διάταξη λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις που 
τυχόν διατυπώνονται από μέλη της Εθνικής Επιτροπής, 
κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων. Με-
ριμνά για την εφαρμογή του νόμου και για την εύρυθμη 
λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής, συντονίζει και διευ-
θύνει τις εργασίες της. Επίσης εκπροσωπεί την Εθνική 
Επιτροπή στις αρμόδιες Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, σε 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε επιστημονικές εταιρείες 
καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) Ο αναπληρωτής του Προέδρου συνεργάζεται μαζί 
του για την εκτέλεση των αποφάσεων της Εθνικής Επι-
τροπής και τον αναπληρώνει, όταν εκείνος κωλύεται ή 
απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα, περιλαμβανομέ-
νης και της εκπροσώπησης της Εθνικής Επιτροπής.

γ) Ο γραμματέας ενημερώνει τα μέλη της Εθνικής 
Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνω-
στοποιεί την πρόσκληση και μεριμνά για την τήρηση, 
κοινοποίηση και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριά-
σεων, τα οποία και υπογράφονται από όλα τα μετέχοντα 
στη συνεδρίαση μέλη.

3. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν στη 
σύνθεση της μετέχουν ο Πρόεδρος ή εφόσον εκείνος 
απουσιάζει ο αναπληρωτής του και τουλάχιστον τέσσε-
ρα (4) εκ των έξι (6) διορισμένων μελών της, ως τακτικά 
ή αναπληρωματικά.

Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρω-
ση των αντίστοιχων τακτικών, όταν αυτά απουσιάζουν ή 
κωλύονται. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής που θα απου-
σιάζει οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Πρόεδρο.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών της Εθνικής Επιτροπής, με φανερή 
ψηφοφορία.

Για την τήρηση πρακτικού κάθε συνεδρίασης εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2690/1999 

(Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύει. Αντίγραφα των πρακτικών 
συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής κοινοποιούνται 
στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώ-
σιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Επί θεμάτων σχετικών με τη σύνθεση, τις συνεδριά-
σεις, τη λειτουργία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτρο-
πής που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14 
και 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 3
Πρόσκληση επιστημόνων - 
Σύσταση ομάδων εργασίας

1. Σε περιπτώσεις εξέτασης εξειδικευμένων θεμάτων, η 
Εθνική Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί, από την Ελλάδα ή 
την αλλοδαπή, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, που δι-
αθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου 
να εκθέσουν τις απόψεις τους επί των συγκεκριμένων 
θεμάτων.

2. Για τη μελέτη θεμάτων συναφών με τους σκοπούς 
της η Εθνική Επιτροπή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, 
δύναται να συστήνει ad hoc ομάδες εργασίας που συ-
γκροτούνται από εμπειρογνώμονες επί των προς μελέτη 
θεμάτων, προσδιορίζοντας όλα τα σχετικά με το έργο και 
τη λειτουργία τους θέματα.

3. Οι ομάδες εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της 
σχετικής μελέτης, υποβάλλουν έκθεση στην Εθνική Επι-
τροπή στην οποία θα καταγράφουν τεκμηριωμένα τις 
απόψεις και τις θέσεις στις οποίες κατέληξαν. Η έκθεση 
δύναται να δημοσιοποιείται μόνο κατόπιν απόφασης της 
Εθνικής Επιτροπής.

4. Η θητεία των ομάδων εργασίας της παραγράφου 2 
δε δύναται να παρατείνεται πέραν της λήξης της θητείας 
της Εθνικής Επιτροπής ούτε και να είναι μεγαλύτερη του 
ενός (1) έτους. Το έργο τους πρέπει να ολοκληρώνεται 
εντός της θητείας της Εθνικής Επιτροπής και η έκθεση να 
υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν τη λήξη 
αυτής προκειμένου να παρέχεται στην Εθνική Επιτροπή 
η δυνατότητα μελέτης και χρήσης της έκθεσης.

5. Η πρόσκληση και συμμετοχή των επιστημόνων της 
παραγράφου 1 καθώς και οι συνεδριάσεις και λειτουργία 
των ομάδων εργασίας της παραγράφου 2 ενεργούνται, 
σε κάθε περίπτωση, αδαπάνως για το δημόσιο. Οι επι-
στήμονες που καλούνται στην Εθνική Επιτροπή καθώς 
και τα μέλη των ad hoc ομάδων εργασίας δε λαμβάνουν 
αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους ούτε τους 
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης 
και ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση μετακίνησης 
και παραμονής τους εκτός έδρας.

Άρθρο 4 
Ορισμός μελών Εθνικής Επιτροπής

1. Ως μέλη της Εθνικής Επιτροπής ορίζονται:
α. η Ισμήνη Δοντά του Αναστασίου, Καθηγήτρια Πει-

ραματικής Χειρουργικής Έρευνας της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ. Σ700464, ως Πρόεδρος και ως ανα-
πληρωτής της Προέδρου ο Απόστολος Παπαλόης του 
Ευθυμίου,
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Διευθυντής του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέ-
ντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, Επισκέ-
πτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Harvard 
ΗΠΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ232875

β. ο Απόστολος Παπαλόης του Ευθυμίου, Διευθυντής 
του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου της Φαρ-
μακευτικής Βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, Επισκέπτης Καθηγητής 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Harvard ΗΠΑ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ232875, ως τακτικό μέλος. Ως αναπληρωματικό μέ-
λος, ο Δημήτριος Κλέτσας του Παναγιώτη, Διευθυντής 
Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με Α.Δ.Τ. AE024649, ο 
οποίος θα καλείται να συμμετέχει εφόσον ο Απόστολος 
Παπαλόης είτε απουσιάζει από συνεδρίαση της Εθνικής 
Επιτροπής είτε σε κάποια εξ' αυτών συμμετέχει με την 
ιδιότητα του αναπληρωτή της Προέδρου, όταν η Πρόε-
δρος απουσιάζει ή κωλύεται.

γ. ο Νικόλαος Κωστομητσόπουλος του Γεωργίου, Ειδι-
κός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ βαθμίδας του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 
με A.Δ.T. AM547894, ως τακτικό μέλος και ως αναπλη-
ρωματικό ο Πέτρος Υψηλάντης του Κωνσταντίνου, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Χειρουργικής του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, με A.Δ.T. AE200474

δ. ο Παναγιώτης Βιδάλης του Κωνσταντίνου, νομικός 
σύμβουλος - ειδικός επιστήμονας της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής, με A.Δ.Τ. Σ545783, ως τακτικό μέλος και ως 
αναπληρωματικό η Βασιλική Μολλάκη του Παναγιώ-
τη, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, με A.Δ.T. 
T847041

ε. η Ευαγγελία Σωσσίδου του Νικολάου, τακτική ερευ-
νήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσα-
λονίκης Οργανισμού του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, με A.Δ.T. 
AA274081, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό ο 
Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Σταύρου, Προϊστάμενος 
τμήματος Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτη-
νιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, με A.Δ.Τ. 
ΑΚ022691

στ. η Σύλβα Χαραλάμπους του Χαράλαμπου, ερευνή-
τρια Β' του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, με A.Δ.T. AZ 
623873, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό ο Βα-
σίλειος Ντάφης του Αποστόλου, κτηνίατρος του Ερευνη-
τικού Κέντρου Αλέξανδρος Φλέμιγκ, με A.Δ.T. AE322975

ζ. η Κατερίνα Μαρίνου του Ανδρέα, υπάλληλος κλάδου 
ΠΕ3 κτηνιατρικού με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του τμήμα-
τος Προστασίας των Ζώων της Διεύθυνσης Προστασί-
ας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με A.Δ.T. AB669353, ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος 
της αρμόδιας κεντρικής αρχής και ως αναπληρωματικό 
μέλος η Γεωργία Δαμιανάκη του Αντωνίου, υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ3 κτηνιατρικού με βαθμό Β', του τμήματος 
Προστασίας των Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας 
των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, 
με Α.Δ.Τ. ΑΖ571292.

2. Ως γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται η 
Σταματία Μπασδέκη του Στεφάνου, υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη-
τας ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, του τμή-

ματος Προστασίας των Ζώων της Διεύθυνσης Προστασί-
ας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ693193 και ως αναπληρώτρια η Θεοδώρα Πανα-
γιωτοπούλου Λαζαρίδη του Λεωνίδα, υπάλληλος κλάδου 
ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄, του τμήματος 
Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταλοίπων και Κτηνιατρικών 
Εφοδίων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμά-
κων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ517107.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ι

(2)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Αιγάλεω.

   Με την υπ' αριθμ. 216/21-07-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/
2016, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/26-02-2016 αί-
τησης της ΧΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Ιωάννη, της υπ' αριθμ. 
πρωτ. 18971/10-06-2016 αίτησης της ΓΟΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
του Ιωάννη, της υπ' αριθμ. 6270/26-02-2016 αίτησης 
της ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ του Αριστείδη, της 
από 20/07/2016 βεβαίωσης του Δήμου Αιγάλεω, περί 
μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο 
Δήμο και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 61885/23931/25-08-2016 
εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
1) ΧΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Ιωάννη κατηγορίας ΥΕ Καθα-
ριστριών Σχολικών Μονάδων από 15 ώρες σε 40 ώρες 
εβδομαδιαίως, 2) ΓΟΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Ιωάννη κατηγο-
ρίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 15 ώρες 
σε 40 ώρες εβδομαδιαίως και 3) ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-
ΛΑΣ του Αριστείδη κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολι-
κών Μονάδων από 10 ώρες σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθμ. βεβ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 
Αιγάλεω: 23972/20-07-2016) 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
61885/23931/25-08-2016) 

 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 
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Αριθμ. 61202/573/2016 (3)
   Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/2015 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρ-

νης. 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 
9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).

5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/
23-03-1999), περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ 228/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

7. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το Άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

8. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

9. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του Ν. 2696/1999».

11. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

12. Την υπ' αρ. Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου 
της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24 Ά/06-02-2015) «Αποδοχή παραι-
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας». 

13. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 

αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του Ν. 2696/1999».

14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.ΤΑ. και 
στους χερσαίους χώρους λιμένων".

15. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ. 
44959/24847/2015, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νο-
μοτύπως ληφθείσα όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια 
Υπηρεσία απόφαση με αρ. 93/2015 του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ν Σμύρνης που αφορά σε κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα του και έλαβε αρ. πρ. 
50089/27578/2015.

16. Το υπ' αρ. πρ. 50089/27578/2015, έγγραφο της 
υπηρεσίας μας προς τον Δ. Ν. Σμύρνης.

17. Το υπ' αρ. πρ. 42501/2016, έγγραφο του Δ. Ν. Σμύρ-
νης με το οποίο εστάλησαν στην υπηρεσία μας συμπλη-
ρωματικά στοιχεία, που αφορούν την υπ' αρ. 93/2015 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ν Σμύρνης και έλαβε αρ. 
πρ. 13415/122/2016. 

18. Το υπ' αρ. πρ. 13415/122/2016, έγγραφο της υπη-
ρεσίας μας προς τον Δ. Ν. Σμύρνης.

19. Το υπ' αρ. πρ. 20384/2016, έγγραφο του Δ. Ν. Σμύρ-
νης, με το οποίο εστάλησαν στην υπηρεσία μας συμπλη-
ρωματικά στοιχεία, που αφορούν την υπ' αρ. 93/2015 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ν. Σμύρνης και έλαβε αρ. 
πρ. 61202/573/2016.

20. Την Τεχνική Έκθεση, της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ν Σμύρνης, βάσει των οποίων ελήφθη η υπ' 
αριθμ. 34/2014 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της υπ' αρ. απόφαση 93/2015 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης.

21. Την υπ' αριθμ. 93/2015 Απόφαση του Δ.Σ του Δή-
μου Ν. Σμύρνης, με τις οποίες εγκρίνονται, οι υπόψιν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα συνημμένα τους.

22. Το υπ' αρ. πρ. 42501/2016 έγγραφο του Δήμου 
Ν. Σμύρνης, που έλαβε αρ. πρ. 13415/122/2016 και στο 
οποίο αναφέρεται, ότι για τις κυκλοφοριακές αυτές ρυθ-
μίσεις, δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του Δήμου, του τρέχοντος έτους.

23. Το γεγονός ότι, από την παρούσα Απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου 
Ν Σμύρνης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στο Δήμο Ν. Σμύρνης: 

1) Αντιδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου από την οδό 
Ελ. Βενιζέλου προς και έως την οδό Κ. Παλαιολόγου. 

2) Αντιδρόμηση της οδού Αγ. Ανδρέου από την οδό Κ. 
Παλαιολόγου προς και έως την οδό Κοραή. 

3) Αντιδρόμηση της οδού Κυδωνιών από την οδό Πα-
λαιολόγου προς και έως την οδό Μέλητος. 

4) Αντιδρόμηση της οδού Ευαγγελλικής Σχολής προς 
την οδό Αϊδινίου. 
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5) Αντιδρόμηση της οδού Αϊδινίου από την Δορυλαίου 
προς και έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

6) Αντιδρόμηση της οδού Ομηρείου προς την οδό 
Κοραή.

7) Αντιδρόμηση της οδού Βρυούλων από Ομήρου 
προς την οδό Δορυλαίου.

8) Αντιδρόμηση της οδού Κρήνης προς την οδό Φλα-
βιανών.

Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεά-
ζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρησης 
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους 
αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή. 

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στις 
Τεχνικές - Εισηγητικές Εκθέσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης, 
βάσει των οποίων ελήφθησαν οι εν λόγω Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

Ι

Αριθμ. 7612 (4)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 105/2012 απόφασης 

δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, περί λύσης της 

κοινωφελούς επιχείρησης, με την επωνυμία «ΚΟΙ-

ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣ-

ΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 107, 109 παρ. 7 (όπως προστέθηκε με 

την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και συμπλη-

ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011), 
112 παρ. 2α (όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
44 του Ν. 3979/2011), 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010).

β) Του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/2006), 

γ) του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/2010).

δ) Του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α/2013).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 αναφορικά με τον 
έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη-
τικές πράξεις (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

στ) Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/
14-01-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

ζ) Την πράξη 4 της 6ης-02-2015 περί αποδοχής παραι-
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).

η) Την αριθ. οικ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/
18-11-2014) απόφασή μας περί ανάθεσης άσκησης αρ-
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των οργανι-
κών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας- Θράκης».

2. Την αριθ. 68/2011 (ΦΕΚ 961 Β/24-5-2011) απόφα-
ση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, περί συγχώνευσης 
σε μία κοινωφελή επιχείρηση, υπό την επωνυμία «ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» των κοινωφελών 
επιχειρήσεων «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολι-
τιστικός Οργανισμός Νάουσας», «Κοινωφελής Επιχείρη-
ση Δήμου Ανθεμίων», «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη-
ση Δήμου Ειρηνούπολης».

3. Την αριθ. 105/2012 (ΦΕΚ 1801 Β/8-6-2012) απόφα-
ση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, περί λύσης της 
κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Νάουσας με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
και ανάληψης των δραστηριοτήτων της, από το Δήμο 
Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας».

4. Την αριθ. 188/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλί-
ου Νάουσας, περί τροποποίησης της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
105/2012 όμοιας, ως προς τις επωνυμίες δομών, που λει-
τουργούσε η λυθείσα επιχείρηση και τις δραστηριότητες 
των οποίων, έχει αναλάβει το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δή-
μου Νάουσας».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Νάουσας, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε, την αριθ. 188/2016 απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου Νάουσας, με την οποία τροποποιείται 
η υπ’ αριθμ. 105/2012 όμοια και συγκεκριμένα, αντικαθί-
σταται η παράγραφος 5 του αποφασιστικού της μέρους, 
ως εξής:
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«Μεταβιβάζει στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου Νάουσας με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνι-
κής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας”, τις 
αρμοδιότητες που ασκούσε η Κοινωφελής Επιχείρηση 
και αφορούν τις αρμοδιότητες της Κοινωνικής Πολιτι-
κής και την λειτουργία των Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι Νάουσας - Ανθεμίων - Ειρη-
νούπολης, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α., Μονάδα Κοινωνικής 
Μέριμνας, Κ.Η.Φ.Η., Βρεφονηπιακός Σταθμός Κ.Ε.Π.Α.Π., 
Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης – 
Άνω Ζερβοχώρι) και ειδικότερα:

- Την οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής και η παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές.

- Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύου κοινωνικών 
υποδομών, όπως η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμΕΑ κ.λπ.

- Την καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περι-
οχής και τη δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων, 
με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμά-
των κοινωνικής προστασίας».

Β. Κατά τα λοιπά, η αριθ. 105/2012 απόφαση δημοτι-
κού συμβουλίου Νάουσας, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 22 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 15139 (5)
    Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος 

Βαρικού Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 674/77 (ΦΕΚ 

242Α/01-09-1977) « περί αναδασμού της γης και μεγε-
θύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων 
τινών διατάξεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 
135Α/05-06-2003) « περί ρύθμισης θεμάτων αγροτικής 
γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και απο-
καθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
32Α/11-02-2014) « Διοικητικά μέτρα , διαδικασίες και κυ-
ρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων , των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Το γεγονός κατά του καταρτισθέντος από την 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Φλώρινας 
πίνακα , επί συνόλου ενενήντα ενός (91) κτηματιών, υποβλή-
θηκαν τρεις (3) ενστάσεις περί μη επιθυμίας του αναδασμού.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-

σμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Να γίνει εκούσιος αναδασμός στην περιοχή της Τοπι-
κής Κοινότητας Βαρικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 25 Αυγούστου 2016 

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Πράξης 262/26-8-2016 (6)
    Τροποποίηση της υπ' αριθμ 117/2-10-2015 (ΦΕΚ 

2276/21-10-2015) Πρυτανικής πράξης, που αφο-

ρά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Χημείας με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρ-

μογές της».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16-7-2008) "Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές", όπως τροποποιήθηκε με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/
25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄/4-9-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2-8-2005) "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος" όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47, του Ν. 4025/
2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8, του άρθρου 5, του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ.2 του άρθρου 
34, του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α΄/7-10-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

6. Το Π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α/36-2013), Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών".

7. Την υπ' αριθμ. 133049/Β7/2007 (ΦΕΚ 1797/
Β'/6.12.2004) υπουργική απόφαση που αφορά την 
έγκριση του Π.Μ.Σ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
με την υπουργική απόφαση 11465/Β7/2008 (ΦΕΚ 
379/Β'/6.03.2008) και την πρυτανική πράξη 117/2-10-2015
 (ΦΕΚ 2276/21-10-2015) και ισχύει.
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8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 
της 23-6-2016).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (21η συνεδρία, 19-07-2016).

10. Το υπ' αριθμ. 1800/10-10-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 117/
2-10-2015 (ΦΕΚ 2276/21-10-2015) πράξης Πρύτανη που 
αφορά τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Κατάλυση και 
Εφαρμογές της» ως ακολούθως:

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄),
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
ΠΜΣ αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο 
ποσό των τριάντα εννιά χιλιάδων ευρώ (39.000,00 €) και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό

Αμοιβές 2.000

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού -
λογισμικού

3.000

Δαπάνες μετακινήσεων 2.000

Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 25.000

Δαπάνες δημοσιότητας 2.000

Άλλες δαπάνες 2.000

Υποτροφίες 3.000

Σύνολο 39.000
Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος θα καλυ-

φθεί από δίδακτρα, δωρεές, χορηγίες και ερευνητικά, 
επιμορφωτικά και άλλα προγράμματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 16279 (7)
    Χορήγηση άδειας κατοχής Β΄θέσης .

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 5(β) του Ν. 1268/

1982 και τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 18), 9 (παρ. 8), 
10 (παρ. 6), 23 (παρ. 4, 5 και 6) και 80 του Ν.4009/2011.

2. Την απόφαση της Γ.Σ. (συνεδρίαση 12.07.2016) της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογι-
στών του EMΠ

3. Τη με αρ. πρωτ. ΣΗΜΜΥ 6941/06.06.16 αίτηση του 
Καθηγητή Ν. Χατζηαργυρίου.

4. Το διορισμό (απόφαση υπ' αριθμ. ΓΔΣ/120/21.04.2015 
του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) του Ν. Χατζηαργυρίου ως Πρόε-
δρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

5. Το αρ. πρωτ. 8689/15-07-2016 (Αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΜΠ 
15138/18-07-2016) έγγραφο της ΣΗΜΜΥ, εγκρίνουμε:

Τη χορήγηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης στον Καθηγητή 
Α΄ βαθμίδας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και 
Μηχ/κών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου Νικόλαο Χατζηαργυρίου του Δημητρίου για 
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από 01.09.2016 έως 
31.08.2017, λόγω διορισμού του ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 
και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ 

Ι

Αριθμ. 928 (8)
   Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολο-
γίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195/Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παρ. 3 του 
άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 195/2003 
(ΦΕΚ 156 Α΄) Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Ιονίων Νήσων.

4. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ 
αριθμ. 103/2013 "Μετονομασία Τμήματος- Συγχώνευση 
Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων- Ίδρυση Σχολών- 
Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων" (ΦΕΚ 136/
τ. Α΄/05-06-2013).

5. Το υπ΄ αριθμ. 35/02-10-2015 (θέμα 1, υπόθεμα 3) 
απόσπασμα πρακτικού της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
περί σύστασης τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη 
μετατροπή του μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Μήλλα Σωτηρία στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., στην οποία διατυπώνεται αιτιολογη-
μένα η κρίση περί συνάφειας των τίτλων σπουδών με τα 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.

6. Το με αριθμό πρωτ. 74/31-03-2016 πρακτικό της 
Τριμελούς Επιτροπής για την ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ 
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Μήλλα Σωτηρίας σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

7. Τους τίτλους σπουδών της αιτούσας: α) Τίτλο σπου-
δών «Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο-
μίας» της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, β) Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Επιστημονικό Τομέα 
«Φυτοπροστασία και Περιβάλλον» του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη 
και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτο-
προστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

8. Την με αρ. πρωτ. 44/14-03-2014 διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος περί αυτοδίκαιης 
ένταξης των μελών Ε.Τ.Π. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε αντί-
στοιχες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 782/τ. Β’/31-03-2014).

9. Τις υφιστάμενες εικοσιεπτά (27) οργανικές θέσεις Ειδι-
κού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που ανήκουν στο Ίδρυμα.

10. Τη με αρ. πρωτ. 1092/29-09-2015 αίτηση της εν-
διαφερόμενης

11. Το υπ΄ αριθμ. 12/08-04-2016 (θέμα 1, υπόθεμα 3) 
απόσπασμα πρακτικού της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
σχετικά με την έγκριση του πρακτικού- εισήγησης της 
Τριμελούς Επιτροπής.

12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικό διάταγμα.

13. Την με αριθμ. 83045/Ζ1/03-06-2015 ισχύουσα ΥΑ 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ 392/2015).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 
4009/2011 του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της 
Σχολής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του μόνιμου 
μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας ΤΕ 1 με ειδικότητα Φυτοπρο-
στασία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Μήλλα Σωτηρίας του Πα-
ναγή, επειδή είναι κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών όσο 
και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συντρέχουν όλες οι 
προϋποθέσεις, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό- 
εφαρμοσμένο διδακτικό έργο καθώς και την αυτοδίκαιη 
μετατροπή της οργανικής θέσης ΕΤΕΠ κατηγορίας ΤΕ 1 
που κατέχει σε αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παρ. 2του Ν. 4009/2011 μέλους κατηγορίας 
Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας την, κατά το χρόνο της ένταξής της, 
βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή της, έως την 
έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του ίδιου άρ-
θρου προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου 
Οργανισμού του Ιδρύματος.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργοστόλι, 12 Απριλίου 2016

O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ  

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