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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Με την 4227/2018/21.3.2018 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159, 
164 του ν. 4389/2016, της παρ. 14 του άρθρου 55 του 
π.δ. 63/2005, όπως ισχύει και του π.δ. 82/2017, ανανεώνε-
ται από 22.2.2018, για διάστημα έξι (6) μηνών, η σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Αντωνίας Αικατερίνης Σε-
μπέκου του Σταύρου, (ΑΔΤ: ΑΜ 118425), προσληφθείσας 
την 22.8.2017, σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης Στυλιανού Ράλλη, με τις αποδοχές του ΜΚ13 της 
ΠΕ κατηγορίας. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ανά 
εξάμηνο. Η ανωτέρω αποχωρεί χωρίς άλλη διαδικασία, 
ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο 
του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής Στυλιανού 
Ράλλη, ο οποίος την προσέλαβε.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: 1132/23.3.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7096332986/19.3.2018).

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

 

Με την 4414/2018/26.3.2018 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του 
π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, ανανεώνεται από 7.3.2018, για 
διάστημα έξι (6) μηνών, η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου της Μέλανη - Ζωής Μαυρογιώργη - Ντυράντ του 
Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΚ 617562), προσληφθείσας την 7.9.2017, σε 
θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης Γεώργιου Φλωρεντή, με τις αποδο-
χές του ΜΚ13 της ΠΕ κατηγορίας. Η σύμβαση μπορεί να 
ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Η ανωτέρω αποχωρεί χωρίς 
άλλη διαδικασία, ταυτόχρονα με την αποχώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
Γεώργιου Φλωρεντή, ο οποίος την προσέλαβε.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: 1274/29.3.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3321510382/26.3.2018).

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την 26124/2.4.2018 απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 
1) τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του 
ν. 4320/2015, (Α΄ 29), καθώς και του άρθρου 56 του ίδιου 
π.δ/τος, 2) τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (Α΄ 208), του 
π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210), 3) την 784/9.3.2018 αίτηση της 
Ζαχαρούλας Αμπελιώτη, με την οποία ζητά να γίνει απο-
δεκτή η παραίτησή της, από τις 30.3.2018 από τη θέση 
της μετακλητής υπαλλήλου, από το Πολιτικό Γραφείο 
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου 
Μαυραγάνη, γίνεται αποδεκτή από 30.3.2018 η παραίτη-
ση της Ζαχαρούλας Αμπελιώτη του Ελευθερίου με ΑΔΤ: 
ΑΜ 022238, από το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη, που 
είχε διοριστεί σε θέση μετακλητής υπαλλήλου, με την 
oικ.76862/21.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΧΤΧ4653ΟΞ-4ΗΣ) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΥΟΔΔ 701).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2510112020/2.4.2018).

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 

Με την 25120/29.3.2018 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις των 
άρθρων 55 παρ. 14, 15 και 88 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98), 2) τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2017 (Α΄ 151), του 
π.δ/τος 123/2016 (Α΄ 208), του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210), 
3) την οικ.20699/30.3.2015 κοινή απόφαση (ΥΟΔΔ 204),
4) την οικ.27577/5.5.2015 (ΥΟΔΔ 362) απόφαση πρό-
σληψης, 5) τις οικ. 62211/15.10.2015) (ΥΟΔΔ 822), οικ. 
25611/11.4.2016 (ΥΟΔΔ 211), οικ.62078/22.9.2016 
(ΥΟΔΔ 541), οικ.18590/14.3.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 137) και 
οικ.67752/25.9.2017 (ΥΟΔΔ 489), αποφάσεις ανανέωσης 
της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της αναφε-
ρόμενης, 6) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), 7) την 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 
εγκύκλιο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής, του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, ανανεώνεται η σύμβαση 
εργασίας της Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου του Χαραλά-
μπους, με ΑΔΤ: ΑΑ 415003, σε θέση Ειδικής Συμβούλου, 
με 13ο Μ.Κ. της κατηγορίας ΠΕ, στο Γραφείο του Γενι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
Γεώργιου Δέδε, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που ίσχυαν κατά την αρχική πρόσληψη, για χρονικό δι-
άστημα έξι (6) μηνών, από 24.3.2018.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών: 6447/30.3.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5421691258/24.4.2015).

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 18496 
1η τροποποίηση της με αριθμ. 64816/16.10.2017 

(ΑΔΑ: Ω91ΩΟΡ1Ι-96Ν) απόφασης «συγκρότηση 

επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων του αναρτη-

μένου δασικού χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων 

της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησ-

σά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, 

Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολ-

λωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου 

και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων» (ΦΕΚ 572 

Υ.Ο.Δ.Δ./2017), για την αντικατάσταση του δικη-

γόρου - τακτικού μέλους.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του 
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ Α΄/236) περί «Οργανισμού 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

5. Την με αριθμ. 14192/15.5.2017 υπουργική απόφα-
ση «περί Διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου» (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ./2017).

6. Την 146776/2459/21.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3532) απόφα-
ση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. με την οποία καθορί-
στηκαν αντίστοιχα θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως 
ισχύει.

7. Την με αριθμ. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ 206/
Υ.Ο.Δ.Δ./2017, ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4) αριθμ. Αν. Υ.ΠΕ.Ν. 
«Ορισμός αποζημίωσης ιδιώτη μέλους συλλογικού ορ-
γάνου» και τη διόρθωσης σφάλματος αυτής ΦΕΚ 332/
Υ.Ο.Δ.Δ./2017 (ΑΔΑ:ΩΜΦΨ4653Π8-Θ0Ω).

8. Την αριθμ. 34817/15.6.2017 (ΦΕΚ 2131/Β΄/2017) 
απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Αι. «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοι-
κητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά-
δων αυτής.».

9. Την με αριθμ. 64816/16.10.2017 (ΑΔΑ: Ω91ΩΟΡ1Ι-
96Ν) απόφαση «συγκρότηση επιτροπών εξέτασης αντιρ-
ρήσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη των πρώην 
ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Άνω Σύρου, 
Γαλησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Πο-
σειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. 
Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και Μήλου της ν. Μήλου 
Κυκλάδων» (ΦΕΚ 572 Υ.Ο.Δ.Δ./2017).
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10. Την με αριθμ. 6406/3.2.2017 απόφαση (ΑΔΑ:
ΨΥ7ΓΟΡ1Ι-ΥΧΔ) της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, περί 
ανάρτησης δασικού χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων 
της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάν-
να, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της 
ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου 
της ν. Κιμώλου και Μήλου της ν. Μήλου και πρόσκληση 
για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

11. Την με αριθμ. 63774 /12.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΖΟΟΟΡ1Ι-
6ΞΖ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την αποζημίωση 
μελών συλλογικών οργάνων.

12. Το με αριθμ. 269/21.3.2018 έγγραφο του δικηγορι-
κού συλλόγου Σύρου, για τον ορισμό μέλους επιτροπής 
εξέτασης αντιρρήσεων.

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ανωτέρω (9) σχετική απόφαση και 
αντικαθιστούμε το τακτικό μέλος της 2ης Επιτροπής Εξέ-
τασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Μήλου, Άννα Παπαδοπούλου 
του Ανδρέα, λόγω θανάτου.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Κων/νο Γιαννίρη του 
Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 943070, δικηγόρο του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Σύρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 64816/16.10.2017 
(ΑΔΑ: Ω91ΩΟΡ1Ι-96Ν) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αριθμ. 796/33981 
Συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου για την διεξα-

γωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθ-

μών και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων έτους 

2018 του Τμήματος Ανάπτυξης της Περιφερεια-

κής Ενότητας Άνδρου.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/Α΄/27.12.2010), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 49947/2015 (ΦΕΚ 1666/Β΄/
10.8.2015) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και 
την αριθμ. 92066/27.12.2016, απόφαση του Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4343/Β΄/30.12.2016).

3. Το άρθρο 29 του ν. 4255/11.4.2014 (ΦΕΚ 89/Α΄), με 
το οποίο επανέρχεται η νομική ορολογία - ονομασία 
Έπαρχος νησιωτικής περιφερειακής ενότητας με αρμο-
διότητες που εκχωρεί ο Περιφερειάρχης.

4. Την αριθμ. οικ 97774/8911/2014 (ΦΕΚ 2517/Β΄/2014) 
απόφαση «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε περιφερει-
ακούς συμβούλους όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
112514/10010-2014 (ΦΕΚ 2973/Β΄/2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί «Συμπλήρωσης 
Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους».

5. Την αριθμ. 99942/8141/19.8.2015 (ΦΕΚ 1854/Β΄/
27.8.2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπερι-
φερειάρχη, Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εκτε-
λεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

6. Την αριθμ. 24209/2240/6.3.2017 (ΦΕΚ 115/τ. ΥΟΔΔ/
13.3.2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου περί ορι-
σμού Αντιπεριφερειαρχών.

7. Την αριθμ. 29293/2684/17.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1014/
24.3.2017) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Πε-
ριφερειάρχη» στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστρατίου 
Χρήστο.

8. Την αριθμ. Οικ. 100393/8204/20.8.2015 απόφαση 
τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ 77ΞΡ7ΛΞ-ΔΜΓ) 
και την αριθμ. Οικ.2918/318/11.1.2017 απόφαση τοπο-
θέτησης υπαλλήλων και προϊσταμένων στις Διευθύνσεις 
Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 
23/Α΄/29.1.2003) «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελλη-
νική Αστυνομία και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 
249/Α΄/30.10.2003) «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 
Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 524/1978 άρθρο 8 (ΦΕΚ 112/
Α΄/1978) «Έλεγχοι Μέτρων και Σταθμών».

12. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες Ρύθμισης 
της Αγοράς προϊόντων και της παροχής Υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις της με αριθμ. ΦΕΚ 2983/30.8.2017 τ.Β΄ 
ΑΔΑ: Ω5ΣΙ465ΧΙ8-ΑΙ4 απόφασης του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Κανόνες Διακίνη-
σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

14. Την αριθμ. Φ2-226/22.1.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ) 
Εγκύκλιο της Δ/νσης Μετρολογίας, του Υπουργείου Ανά-
πτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Κατευθυντή-
ριες οδηγίες για την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών».

15. Την με αριθμ. Φ2-2312/20.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3460/
2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνι-
στικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Περι-
οδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών».
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16. Το αριθμ. 75068/19.12.2014 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Περιοδικός 
Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων 
παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων».

17. Την αριθμ. οικ. 274/24.1.2018 απόφαση με Ε.Π. του 
Περιφερειακού Συμβούλου Ευστράτιου Χρήστου περί 
«Έγκρισης Προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων 
και Σταθμών έτους 2018, Π.Ε. Κυκλάδων Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου».

18. Tην αριθμ. οικ 275/24.1.2018 απόφαση με Ε.Π. 
του Περιφερειακού Συμβούλου Ευστρατίου Χρήστου 
«Συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου για την διεξαγωγή του 
Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθμών και λοιπών 
Μετρολογικών ελέγχων έτους 2018 της Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης Κυκλάδων», αποφασίζουμε:

Συγκροτείται το παρακάτω Κλιμάκιο Ελέγχου αποτε-
λούμενο από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Άνδρου, για την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέ-
τρων και Σταθμών και λοιπών μετρολογικών ελέγχων 
έτους 2018 ως εξής:

Α. Στεφανή Μαργαρίτα του Λεονάρδου, Α.Δ.Τ. 
ΑΗ  943807, Δημόσιος Υπάλληλος, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Άνδρου Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθ-
μό (ως επικεφαλής του κλιμακίου).

Β. Μποζάκης Αυγουστής του Αλεξάνδρου, Α.Δ.Τ. 
ΑΙ  538109, Δημόσιος Υπάλληλος, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άνδρου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κλάδου Διοικητικού 
Λογιστικού Π.Ε με Β΄ βαθμό.

Γ. Ρέρρα Αλεξάνδρα του Μαρίνου, Α.Δ.Τ. ΑΖ 441644, 
Δημόσιος Υπάλληλος, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγρο-
τικής Οικονομίας της Π.Ε. Άνδρου Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων με Α΄ βαθμό.

Δ. Κοραχάης Μιχαήλ του Νικολάου, Α.Δ.Τ. ΑΑ 421817, 
Δημόσιος Υπάλληλος, Τμήματος Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Οικονομικού Π.Ε. Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, κλάδου Διοικητικών Γραμματέων / Διοικητικού - 
Λογιστικού Δ.Ε. με Α΄ βαθμό.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, μπορεί κατά περί-
πτωση και μετά από αίτημα του Επάρχου της Π.Ε. Άνδρου 
να συνδράμει με υπαλλήλους από το κλιμάκιο της Δ/
νσης Ανάπτυξης, από τον πίνακα μελών της αριθμ. οικ. 
275/24.1.2018 απόφασης με Ε.Π. του Περιφερειακού 
Συμβούλου Ευστρατίου Χρήστου «Συγκρότηση Κλιμα-
κίων Ελέγχου για την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου 
μέτρων και σταθμών και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων 
έτους 2018 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων», στην 
συγκρότηση των συνεργείων ελέγχου του Τμήματος 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Άνδρου.

Έργο των Κλιμακίων ελέγχου, όπως αυτά θα καθορίζο-
νται κατά περίπτωση, θα είναι η διενέργεια του Περιοδι-
κού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2018 και λοιπών 
μετρικών ελέγχων καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρ-
μανσης, στα όρια ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας 
Άνδρου.

Για κάθε έξοδο στα πλαίσια Περιοδικού και λοιπών 
Μετρολογικών ελέγχων συγκροτείται -με κατάλληλη 

εντολή ελέγχου - συνεργείο ελέγχου, αποτελούμενο 
υποχρεωτικά από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους ελε-
γκτές αποκλειστικά από τα μέλη του προαναφερθέντος 
συγκροτούμενου κλιμακίου ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί θα διατίθεται υπη-
ρεσιακό όχημα.

Τα Κλιμάκια θα δύνανται να εργάζονται υπερωριακά 
κατά τις απογευματινές ώρες ως και τις μη εργάσιμες 
ημέρες (Σάββατο και Κυριακή) αφού ληφθούν υπόψη 
οι τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετική 
έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης. Ο Προϊστά-
μενος του Τμήματος Ανάπτυξης της Π.Ε. Άνδρου θα 
βεβαιώνει την πραγματοποίηση τυχόν υπερωριακής 
απασχόλησης. (Για την αποζημίωση θα πρέπει να έχει 
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ σχετική απόφαση έγκρισης υπερω-
ριακής απασχόλησης από το αρμόδιο όργανο).

Τα τέλη περιοδικού ελέγχου βαρύνουν τους χρήστες 
των οργάνων μέτρησης και τα έσοδα από τα τέλη κα-
τατίθενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου 
κάθε μήνα στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον κωδικό 
ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Λο-
γαριασμός Μέτρων και Σταθμών»» σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 43 του 
ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Κανόνες ρύθμισης της αγο-
ράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις».

Από τα έσοδα των τελών του περιοδικού ελέγχου του 
προηγούμενου έτους:

α) ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού και

β) ποσοστό 50% εγγράφεται στον τακτικό προϋπολο-
γισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον κωδικό ΚΑΕ 
5291 «Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν. 3697/2008 ει-
δικών λογαριασμών», από το οποίο:

i. ποσοστό 50% διατίθεται στη Διεύθυνση Μετρολογί-
ας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για:

α) την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοι-
πού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποι-
ούνται για μετρολογικούς ελέγχους,

β) για την πληρωμή των συνδρομών της χώρας σε 
διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς μετρολογικούς ορ-
γανισμούς,

γ) για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του 
προσωπικού της διεύθυνσης,

δ) για την αγορά εγχειριδίων (εντύπων και ηλεκτρονι-
κών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης,

ε) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμ-
μετοχής του προσωπικού της Διεύθυνσης σε σεμινάρια, 
συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία,

στ) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερή-
σιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Διεύθυνσης για τη διενέργεια μετρο-
λογικών ελέγχων και

ιι. ποσοστό 50% διατίθεται στις Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες Εμπορίου της χώρας για:
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α) την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοι-
πού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποι-
ούνται για μετρολογικούς ελέγχους,

β) για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του 
προσωπικού των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα 
που αφορούν τη μετρολογία,

γ) για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρο-
νικών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που 
αφορούν τη μετρολογία,

δ) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμ-
μετοχής του προσωπικού της υπηρεσίας σε σεμινάρια, 
συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία,

ε) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης ημερή-
σιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της υπηρεσίας για τη διενέργεια μετρολο-
γικών ελέγχων.

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδί-
δεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, κατα-
νέμονται και διατίθενται στις Υπηρεσίες Εμπορίου των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τα σχετικά ποσά 
που αφορούν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την πε-
ρίπτωση βii) της ως άνω παραγράφου και θα εγγραφούν 
για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον φορέα 071 και 
στον ΚΑΕ 0515 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου Οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στο ΦΕΚ και έως 31.12.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άνδρος, 19 Μαρτίου 2018 

Ο Έπαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 2263 
Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 

Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομέ-

νων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επι-

στημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

2. το π.δ. 78/2013 (Α΄ 119) Ίδρυση - Συγκρότηση Σχο-
λών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

3. την 198585/Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ 

Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 
ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης,

4. την 4041/22.6.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 346) απόφαση Πρύτα-
νη περί εκλογής του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειου 
Βασδέκη ως Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας για 
το χρονικό διάστημα 1.9.2016 έως 31.8.2018,

5. την 2563/25.4.2017 (Β΄ 1643) απόφαση Πρύτανη 
περί μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργα-
στήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδο-
μένων» (78030/Β1/22.12.2003, Β΄ 2000) σε Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης 
Δεδομένων,

6. την 248/28.2.2018 Προκήρυξη της θέσης Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πι-
θανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων του Τμήματος 
Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας,

7. την 2223/2.4.2018 επιστολή του Προέδρου του 
Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τε-
χνολογίας της Πληροφορίας και το συνημμένο σε αυτήν 
πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή 
Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής, 
Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων, διαπιστώνουμε:

την εκλογή του Παναγιώτη Μερκούρη του Σπυρίδωνα 
με ΑΔΤ: ΑΙ 037027, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 
Στατιστικής, ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμο-
σμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδο-
μένων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με τριετή θητεία από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 1867 
Εκλογή Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνο-

λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευ-

σης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) 
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και το π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
(ΦΕΚ Α΄ 123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190),

2. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 «Όργανα μη 
αυτοδύναμων τιμημάτων» και του άρθρου 23 «Πρόε-
δρος Τμήματος» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114),

3. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254),

4. την αριθμ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ζη-
τήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ μετά την δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,

5. το αριθμ. 713/6.2.2018 έγγραφό του, με το οποίο 
διαπιστώνεται η πλήρωση προϋποθέσεων αυτοδυνα-
μίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) 
της Σ.Τ.ΕΦ.,

6. την αριθμ. 72/22.2.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΡΝ46914Κ-Η4Γ) 
προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και 
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
εκδοθείσα από τον Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

7. την αριθμ. 76/1.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΒΕ46914Κ-Θ1Ζ) 
απόφαση του Κοσμήτορα της Σ.Τ.ΕΦ. περί Ορισμού Κε-
ντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 
(Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

8. το από 29.3.2018 πρακτικό της Τριμελούς Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Προέδρου 
και Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ., το οποίο διαβιβά-
στηκε στον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με το από 
29.3.2018 (αριθμ. ΤΕΙ/Θ 1811/29.3.2018) έγγραφο του 
Προέδρου της Κ.Ε.Ε.,

9. την αριθμ. 201651/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θητεία από 
1.12.2017 έως 30.11.2021 (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ/28.11.2017),

10. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος, διαπι-
στώνουμε:

την εκλογή της Ευαγγελίας Φαρσιρώτου του Δημητρί-
ου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 442768, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, στο 

αξίωμα της Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, με διετή θητεία, από 1.4.2018 έως 31.3.2020.

H διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 30 Μαρτίου 2018 

O Πρύτανης

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

 

Αριθμ. 1811 
Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μη-

χανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνολογικού Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευ-

σης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) 
και το π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
(ΦΕΚ Α΄ 123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ A΄190 Α΄),

2. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 «Όργανα μη 
αυτοδύναμων τιμημάτων» και του άρθρου 23 «Πρόε-
δρος Τμήματος» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114),

3. τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254),

4. την αριθμ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ζη-
τήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ μετά την δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,

5. το αριθμ. 713/6.2.2018 έγγραφό του, με το οποίο 
διαπιστώνεται η πλήρωση προϋποθέσεων αυτοδυνα-
μίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) 
της Σ.Τ.ΕΦ.,

6. την αριθμ. 72/22.2.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΡΝ46914Κ-Η4Γ) 
προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και 
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
εκδοθείσα από τον Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
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7. την αριθμ. 76/1.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΒΕ46914Κ-Θ1Ζ) 
απόφαση του Κοσμήτορα της Σ.Τ.ΕΦ. περί Ορισμού Κε-
ντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 
(Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

8. το από 29.3.2018 πρακτικό της Τριμελούς Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Προέδρου 
και Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ., το οποίο διαβιβά-
στηκε στον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με το από 
29.3.2018 (αριθμ. ΤΕΙ/Θ 1811/29.3.2018) έγγραφο του 
Προέδρου της Κ.Ε.Ε.,

9. την αριθμ. 201651/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θητεία από 
1.12.2017 έως 30.11.2021 (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ/28.11.2017),

10. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος, διαπι-
στώνουμε:

την εκλογή του Ιωάννη Χουλιάρα του Γεωργίου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 782832, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, στο αξίωμα 
του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 
(Λάρισα) της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με διετή θητεία, 
από 1.4.2018 έως 31.3.2020.

H διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 30 Μαρτίου 2018 

O Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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