
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην εργα-
ζόμενο της συνεταιριστικής οργάνωσης με την 
επωνυμία «ENΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ».

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά-
βαση.

3 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλ-
λήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Νομού Ημαθίας.

4 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της 
Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.

5 Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε 
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

6 Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς 
αναπλήρωσης αυτού από τους Αντιπρυτάνεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 58227/949 (1)
  Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην ερ-

γαζόμενο της συνεταιριστικής οργάνωσης με την 

επωνυμία «ENΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1β του ν. 3746/2009 

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 

ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε-
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27).

2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 29).

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 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/
2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(145 Α’ ).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης » (Α’ 168).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
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τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β’ 2281) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ213/8/12/2016 
(Β’ 3955) και την υπ’ αριθμ. Υ88/28/11/2017 όμοιά της 
(Β’ 4195).

14. Το υπ’ αριθμ. οικ. 51374/55/03/11/2017 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
και το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε 
καμία περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέ-
κτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει 
την επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων 
της έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ 52778/1943/10/11/2017 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Την υπ’ αριθμ. 78292/ 08/11/2017 βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΔ.

17. Την υπ’ αριθμ. 1784 /07/11/2017 απόφαση έγκρι-
σης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6Ρ8Ξ4691Ω2-3Γ9).

18. Το από 02/11/2017 αίτημα του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδό-
πης σύμφωνα με το οποίο οι πρώην εργαζόμενοι της 
συνεταιριστικής οργάνωσης με τη επωνυμία «ENΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» πλήττο-
νται ιδιαίτερα από το κλείσιμο της επιχείρησης και τη 
μη καταβολή σε αυτούς δεδουλευμένων αποδοχών, με 
αποτέλεσμα να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσα 
βιοποριστικές προσωπικές και οικογενειακές τους ανά-
γκες.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (38.000€) σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» 
οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οι-

κονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε 
κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της συνεταιριστικής 
οργάνωσης με την επωνυμία «ENΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» που κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τον Σύλλογο Εργα-

ζομένων Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδόπης 
των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται 
τα εξής στοιχεία:

i. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυ-
μο κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο 
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
v. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως 
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς 
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (IBAN), και 

β) σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει 
του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχεί-
ρηση και η ανεργία.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δι-
καιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και 
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΕΔ.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια
 Υπουργός Εργασίας, 
 Κοινωνικής Ασφάλισης
Εσωτερικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(2)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή πα-

ράβαση .

 Με την αριθμ. 12/2015/04-12-2017 καταλογιστική 
πράξη του Διευθυντού του Τελωνείου Καλαμάτας, επι-
βλήθηκε πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού πενήντα εν-
νέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτών (59.000.973,45) πλέον Τ.Χ. + 
Ο.Γ.Α. 2,4% (59.000.973,45 Χ 2,4%) ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και 
τριάντα επτά λεπτών (1.416.023,37). Σύνολο εξήντα εκα-
τομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενε-
νήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (60.416.996,83), 
για παράβαση των άρθρων 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 1 
και 2 εδαφ. α΄ και ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-
ακός Κώδικας» το οποίο επιμερίστηκε ισομερώς στους 
υπαιτίους ως εξής:

1) (ΕΠ) ESEN (ON) MURAT του SERAFETTIN και της 
Semiha, κάτοχος του υπ’ αριθμ. U 06999543 διαβατη-
ρίου Τουρκικών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην Ελ-
λάδα, ποσό επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξήντα εννιά 
(7.375.121,69) συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του πολλαπλού 
τέλους, εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες δύο ευρώ και 
ενενήντα τρία λεπτά (177.002,93 €). Σύνολο επτά εκατομ-
μύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι 
τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (7.552.124,62 €).
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2) (ΕΠ) GEDIC (ON) VEDAT του KADIR και της Sunkar 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. U 03142257 διαβατηρίου Τουρ-
κικών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα, ποσό 
επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξήντα οκτώ (7.375.121,68) 
συν Τ.Χ. + Ο. Γ.Α. 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, εκατόν 
εβδομήντα επτά χιλιάδες δύο ευρώ και ενενήντα δύο 
λεπτά (177.002,92 €). Σύνολο επτά εκατομμύρια πεντα-
κόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 
και εξήντα λεπτά (7.552.124,60 €).

3) (ΕΠ) JINTCHARADZE (ON) LEVAN του AMIRAN και 
της Aikaterini, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 07AF66100 δι-
αβατηρίου Γεωργιανών Αρχών, αγνώστου διαμονής 
στην Ελλάδα, επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομή-
ντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξή-
ντα οκτώ (7.375.121,68) συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 
πολλαπλού τέλους, εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες 
δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (177.002,92 €). Σύ-
νολο επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χι-
λιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(7.552.124,60 €).

4) (ΕΠ) ONDER (ON) TEVRAT του HUSNU και της Suriye, 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. S 00255946 διαβατηρίου Τουρ-
κικών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα ποσό 
επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξήντα οκτώ (7.375.121,68) 
συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, εκατόν 
εβδομήντα επτά χιλιάδες δύο ευρώ και ενενήντα δύο 
λεπτά (177.002,92 €). Σύνολο επτά εκατομμύρια πεντα-
κόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 
και εξήντα λεπτά (7.552.124,60 €).

5) (ΕΠ) SODIKOGLU (ON) HASAN του MEHMET και 
της Hacer, κάτοχος του υπ’ αριθμ. U 01735018 διαβα-
τηρίου Τουρκικών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην 
Ελλάδα, ποσό επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομή-
ντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξή-
ντα οκτώ (7.375.121,68) συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 
πολλαπλού τέλους, εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες 
δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (177.002,92 €). Σύ-
νολο επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χι-
λιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(7.552.124,60 €).

6) (ΕΠ) TUNA (ON) SITKI του SABAN και της Saliye, 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. U 09763960 διαβατηρίου Τουρ-
κικών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα, ποσό 
επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξήντα οκτώ (7.375.121,68) 
συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, εκατόν 
εβδομήντα επτά χιλιάδες δύο ευρώ και ενενήντα δύο 
λεπτά (177.002,92 €). Σύνολο επτά εκατομμύρια πεντα-
κόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 
και εξήντα λεπτά (7.552.124,60 €).

7) (ΕΠ) KVIRKVELIA (ON) GIORGI του IRAKLI και της 
Nona, κάτοχος του υπ’αριθμ. 10CC40267 διαβατη-
ρίου Γεωργιανών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην 
Ελλάδα, ποσό επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομή-
ντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξή-
ντα οκτώ (7.375.121,68) συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 

πολλαπλού τέλους, εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες 
δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (177.002,92 €). Σύ-
νολο επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χι-
λιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(7.552.124,60 €).

8) (ΕΠ) PUTHENKATTIL (ON) RAMEEZ του MUHAMMED 
και της NADEERA, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Κ 2840501 δι-
αβατηρίου Ινδικών Αρχών, αγνώστου διαμονής στην 
Ελλάδα, ποσό επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομή-
ντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εξή-
ντα οκτώ (7.375.121,68) συν Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 
πολλαπλού τέλους, εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες 
δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (177.002,92 €). Σύ-
νολο επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χι-
λιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(7.552.124,60 €).

Οι ανωτέρω κηρύχθηκαν, αλληλέγγυα και εις ολόκλη-
ρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνόλου του 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, ποσού πενήντα εννιά 
εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών (59.000.973,45 €) καθώς και του 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) στο οποίο υπόκειται αυτό κατά την 
είσπραξη. 

 Ο Προϊστάμενος
Τελωνείου Καλαμάτας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 11071 (3)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλ-

λήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού Νομού Ημαθίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

γ) Του άρθρου 24 του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α΄) 
περί «Αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκ-
παιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικα-
ταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4369/2016 
(ΦΕΚ 33 Α΄).

δ) Των άρθρων 5, 7, 8, 187 και 230 παρ.4 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

ε) Του άρθρου 30 παρ. 2 και 3 του ν. 4369/2016 
(ΦΕΚ 33 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 παρ. 
3, 4 και 5 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α΄) και το άρθρο 171 
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄).

στ) Του άρθρου 51 παρ. 1γ του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59176 Τεύχος Β’ 4472/19.12.2017

ζ) Του άρθρου 162 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κώ-
δικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

η) Του κεφαλαίου Β' του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) 
«Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» περί συ-
γκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 
διοίκησης.

θ) Του άρθρου 28 παρ.1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

ι) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015, όπως 
συμπληρώθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016.

ια) Την υπ’ αριθμ. 14138/26-05-2017 απόφαση Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία δι-
ορίζεται ο Ιωάννης Σάββας του Κωνσταντίνου, Συντο-
νιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 8268/24.08.2016 (ΑΔΑ: 7ΥΒΛΟΡ1Υ-
42Β) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα «Συγκρότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού 
Ημαθίας».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

• Τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλ-
λήλων ΟΤΑ α' βαθμού Νομού Ημαθίας στην έδρα του 
Δήμου Βέροιας, αποτελούμενη από τα τακτικά μη αι-
ρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων 
Νομού Ημαθίας και ενός/μιας προϊσταμένου/νης Δι-
εύθυνσης προερχόμενου/νης από άλλο φορέα του νο-
μού, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία του 
πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του 
ν. 4369/2016.

• Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορί-
ζεται υπάλληλος του Δήμου Βέροιας, της Διεύθυνσης 
αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού.

• Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστά-
σεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδό-
σεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του 
άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 18 
και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016.

• Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης, είναι διετής.

• Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη 
λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιο-
λόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Βέροια, 30 Νοεμβρίου 2017

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Αριθμ. 309601 (4)
 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλω-

σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-

σης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευ-

θύνης της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των (β) και (στ) εδαφ. της παρ. (3) και 

της παρ. (5) του άρθρου 258 του ν. 86/1969 (ΦΕΚ 7/ 
τ.Α΄/1969) περί Δασικού Κώδικα , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ-
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής της Π. Ε. Αχαΐας, στις περιπτώσεις εκδή-
λωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης 
και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών 
καιρικών συνθηκών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/1993) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
που διατηρούνται από τον Υπουργό Γεωργίας και τις 
περιφερειακές αρχές κ.λπ.».

5. Τη με αριθμ. 159489/1969/10-08-2017 (ΦΕΚ 2809/
τ.Β΄/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας περί «Ρυθμίσεων θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2017-2018».

6. Την υπ’ αριθμ. 141194/04-07-2017 (ΦΕΚ 2262/Β΄/
2017) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι, σχετι-
κή με «Άσκηση αρμοδιοτήτων του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας 
και Ιονίου επί δασικών θεμάτων και αγροτικών υποθέ-
σεων, παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσε-
ων, εγγράφων κ.λπ. με Εντολή Συντονιστή, στο Γενικό 
Διευθυντή και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

9. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρούσης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην 
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Αχαΐας κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου 2017-2018, στις περιπτώσεις εκ-
δήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, 
ιδιαιτέρως στην περίπτωση που το έδαφος καλύπτεται 
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πλήρως με χιόνι και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών 
συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης 
διάρκειας και έντασης. Οι παραβάτες της παρούσας 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.δ. 86/1969 και των υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 
(Φ.Ε.Κ. 757/τ.Β΄/1985) και 37338/1807/Ε103/1-9-2010) 
(Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β ΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης 
όπως ισχύουν σήμερα.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., 
των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας μέλη των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 16.775/28.11.2017 (5)
Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε 

εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 
(Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων 
εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το ν. 259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25
τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία 
του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής 
νομοθεσίας περί της ίδρυσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν. 641/1977 (Φ.Ε.Κ. 200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσεως 
και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί μετονο-
μασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς (άρ-
θρο 2, άρθρο 11).

3. Το υπ΄αριθμ. π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. π.δ. 128/2013 
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/17.09.2013).

4. Την υπ΄αριθμ. 10.954/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/
12.08.2013) διαπιστωτκή πράξη του Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Κρήτης περί κατάργησης των Τμημάτων της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
τη συγκρότηση της Σχολής Επιστημών Υγείας με μόνο 
τη Τμήμα Ιατρικής.

5. Την υπ΄αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση του Πρύτα-
νη (ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων λειτουργίας 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/
04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί-
δευσης ‐ Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», 
ιδίως το άρθρο 18 «Κοσμητεία» παράγραφος 2, και το 
άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «θέματα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι.» του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέ-
ματα εκπαίδευσης» οι οποίες ορίζουν ότι: «2.1. Η θητεία 
των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει 
την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νο-
εμβρίου 2017. 2.2. ….».

8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», Οργανισμός και Εσωτερικός 
Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Την υπ΄αριθμ. 06/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 20η/
10.02.2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά τη δι-
αδικασία της 16ης.12.2015 Οδυσσέα‐Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη θητεία 
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και την υπ΄α-
ριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/23.02.2016 δια-
πιστωτική πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ‐Υ1Κ] και Γενικό 
Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης 1960/23.02.2016, 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Αθ. Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού 
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα‐Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 
(Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με 
το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το ν. 4305/
2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) και το π.δ. 28/2015 
(ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιο-
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δότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/30‐09‐2010 απόφαση.

11. Την αριθμ. 16.414/23.11.2017 επιστολή του Κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη λειτουργία 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας κατ΄ 
άρθρο 18 παράγραφος 2 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/
τ.Α΄/04.08.2017).

12. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄/22.4.2005).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Στη Μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, ισχύουν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Διάρκεια θητείας των πέντε (5) μελών
της Κοσμητείας πλην του Κοσμήτορα.

1. Η θητεία των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας, πλην 
του Κοσμήτορα, είναι ετήσια και διαρκεί ένα (1) ακαδη-
μαϊκό έτος.

2. Τα ως άνω πέντε μέλη της Κοσμητείας μπορούν να 
εκλεγούν για δυο (2) συνεχόμενες θητείες. Δεν μπορούν 
να επανεκλεγούν πριν περάσουν δυο (2) έτη από τη λήξη 
της δεύτερης θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία εκλογής των πέντε (5) μελών
της Κοσμητείας

1. Τα πέντε μέλη της Κοσμητείας που έχουν την ιδιότη-
τα του μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
(Ολομέλεια) μετά από σχετική προκήρυξη των εκλογών 
από τον Κοσμήτορα της Σχολής.

Η προκήρυξη εκδίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Οι υποψηφι-
ότητες υποβάλλονται εντός πενθήμερης (5) προθεσμί-
ας από την προκήρυξη των εκλογών, οι δε υποψήφιοι 
ανακηρύσσονται με απόφαση του Κοσμήτορα, η οποία 
εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Αν δεν 
υπάρχει Κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να προκη-
ρύξει τις εκλογές, αυτές προκηρύσσονται από τον Πρύ-
τανη, ο οποίος ασκεί και όσες αρμοδιότητες ανατίθενται 
με την παρούσα απόφαση στον Κοσμήτορα.

Ο Κοσμήτορας συγκροτεί τριμελή εφορευτική επιτρο-
πή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από μέλη ΔΕΠ 
της Σχολής, η οποία οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο 
της εκλογικής διαδικασίας, εκδίδει το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας και το ανακοινώνει στον Κοσμήτορα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται στον 
Πρύτανη, στα μέλη της Σχολής και αναρτάται στον Ιστό-
τοπο αυτής.

Η εκλογή για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της 
Κοσμητείας γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος 
της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει μέχρι δυο (2) ψήφους.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται 
με κάλπη.

Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές, οι Αναπληρωτές Καθη-
γητές και οι Επίκουροι Καθηγητές της Σχολής.

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις 
περισσότερες έγκυρες ψήφους.

Επί ισοψηφίας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που κατέχει την 
υψηλότερη βαθμίδα και μεταξύ των ισοψηφούντων της 
ίδιας βαθμίδας εκλέγεται αυτός που έχει το παλαιότερο 
ΦΕΚ διορισμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα, με προ-
βάδισμα εκείνου που έχει διορισθεί στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παραπάνω 
κριτηρίου αρχαιότητας αποβεί ατελέσφορη, η αρχαι-
ότητα καθορίζεται αναλόγως το ΦΕΚ διορισμού στην 
προηγούμενη βαθμίδα.

Όσοι δεν εκλέγονται αποτελούν τον κατάλογο των 
αναπληρωματικών μελών με τη σειρά των ψήφων που 
έλαβαν και μπορούν να αντικαταστήσουν οιονδήποτε 
από τους πέντε (5) εκλεγμένους σε περίπτωση κένωσης 
θέσης για οιονδήποτε λόγο. Η αντικατάσταση γίνεται με 
διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα.

2. Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει 
αμελλητί ο Κοσμήτορας, μετά την παράδοση σε αυτόν 
του πρακτικού εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή. 
Η εν λόγω διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στον Πρύ-
τανη του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 3
Λοιπά θέματα λειτουργίας
της Μονοτμηματικής Σχολής

1. Ο Κοσμήτορας της Μονοτμηματικής Σχολής σε πε-
ρίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται σε 
όλα τα καθήκοντά του, και αυτά του Προέδρου Τμήματος, 
από τον αρχαιότερο στην ανώτερη ‐ μεταξύ των εκλεγμέ-
νων – βαθμίδα εκλεγμένο κατά τα ανωτέρω μέλος Δ.Ε.Π.

2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όταν ασκεί αρμοδιό-
τητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συνέλευση 
του Τμήματος συγκροτείται και συνεδριάζει με τη σύνθε-
ση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρά-
γραφος 1 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 28 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 1947/4-12-2017 (6)
Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέ-

ρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της 

σειράς αναπλήρωσης αυτού από τους Αντιπρυ-

τάνεις .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
(Αριθμός Συνεδρίασης 461/05-12-2017) 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνο-
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λογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο 
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 73/2013 (ΦΕΚ 
119/τ.Α’/28-05-2013) «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση 
Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 67/2016 (ΦΕΚ 123/τ.Α’/
1-07-2016) «Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου 
Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης».

4. Την αριθμ. 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί της εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 627/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-11-2017).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης –Αντιπρυτά-
νεις» (παρ. 1 περ. δδ και παρ. 15 περ. η) του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-08-2017).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ.Α΄/13-07-2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

7. Την με αριθμ. πρωτ.1947/4-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΛ
469Β6Ν-79Τ) απόφαση του Πρύτανη για τον καθορισμό 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης αυτού από 
τους Αντιπρυτάνεις.

8. Την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρί-
αση 461/5-12-2017) περί της έγκρισης της υπ’ αριθμ. 
1947/4-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΛ469Β6Ν-79Τ) απόφασης 
του Πρύτανη.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ποσού σε βάρος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: τον καθορισμό 
του τομέα ευθύνης και την ανάθεση των κάτωθι αρμοδι-
οτήτων στους τρεις (3) Αντιπρυτάνεις του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, ως εξής:

(α) Στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευ-
σης Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη:

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ και υπεύθυνος επίβλεψης πάσης φύσεως έρ-
γων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
με τις εξής αρμοδιότητες: 

i) Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
ii) Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υπο-

βολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματο-
δότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα. 

iii) Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματο-
δότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο 
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ. 

iv) Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για 
την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών. 

v) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και υπογράφει τις απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

vi) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτα-
νης του ΑΕΙ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ.

2. Έχει την εποπτεία επί δωρεών, χορηγιών και κλη-
ροδοτημάτων που δεν εμπίπτουν στη διαχείριση της 

Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης.

3. Προΐσταται της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας.

4. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος 
Erasmus+.

(β) Στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης Καθηγητή Νικόλαο Καλλίθρακα-Κόντο:

1. Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης.

2. Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ιδρύ-
ματος.

3. Την υπογραφή:
i) Των αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των 

ανατροπών (ανακλήσεων) ανάληψης υποχρέωσης.
ii) Των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δα-

πάνης.
iii) Των αποφάσεων Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαι-
τεί έγκριση Υπουργού.

iv) Την έγκριση του τεκμηριωμένου αιτήματος σε βά-
ρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπά-
νες έως 2.500 €, χωρίς ΦΠΑ.

v) Των αποφάσεων απ’ ευθείας ανάθεσης.
vi) Όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με αναδό-

χους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρεσιών, 
μισθωτές και εκμισθωτές του Πολυτεχνείου Κρήτης μετά 
την έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλο-
γικά όργανα του Ιδρύματος και τα οποία αφορούν στην 
διαχείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση 
χρήση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

vii) Των προκηρύξεων, διακηρύξεων και απλοποιη-
μένων περιλήψεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης 
σύμβασης για την προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών, 
μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα 
του Ιδρύματος.

viii) Των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών 
του επί συμβάσει προσωπικού.

4. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του 
Ιδρύματος.

5. Την Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

6. Θα συντονίζει την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών 
και θα προΐσταται του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

7. Θα συντονίζει δράσεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφά-
λειας Εργασίας.

(γ) Στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρω-
τή Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Ιδρύματος.

2. Εποπτεύει την οργάνωση των Ακαδημαϊκών Μονά-
δων του Ιδρύματος.

3. Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύ-
ματος.

4. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού 
Κανονισμού.

5. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Οργανι-
σμού και του Οργανογράμματος.
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6. Προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών.

7. Προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ).

8. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.
9. Προΐσταται και συντονίζει την Διεύθυνση Δικτύων.
10. Συντονίζει τις ενέργειες για την αντιστοίχιση των 

5ετών Διπλωμάτων Μηχανικού με ενιαίο και αδιάσπαστο 
δίπλωμα μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master of 
Engineering).

11. Συντονίζει τις ενέργειες για την πιστοποίηση των 
προγραμμάτων σπουδών.

12. Προΐσταται της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.
13. Εποπτεύει επί θεμάτων και δράσεων φοιτητικής 

μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.λπ.).
14. Εποπτεύει επί θεμάτων συμβουλευτικής και πλη-

ροφόρησης των φοιτητών.
15. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία της Βιβλι-

οθήκης και τη μέριμνα για τη διασύνδεση με συναφείς 
εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους.

16. Εποπτεύει τη διαδικτυακή και δημόσια προβολή 
του Ιδρύματος.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυ-
τάνεις ασκούνται από τον Πρύτανη σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος αυτών για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρύτανης ανα-
πληρώνεται από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσε-
ων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη, τούτου δε 
απόντος ή κωλυομένου κατά σειρά από τον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγη-
τή Νικόλαο Καλλίθρακα-Κόντο και τον Αντιπρύτανη Έρευ-
νας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  

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