
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του Ορ-
γανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων 
Ελλήνων Ηθοποιών «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣΔΔΕΗ».

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού του ΤΑΠ για δύο (2) υπαλλήλους του ΤΑΠ για 
το β΄ εξάμηνο του έτους 2016.

3 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπάλληλο 
του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός 
του Δήμου Αίγινας».

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 
μειωμένου ωραρίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Αγίου Δημητρίου».

5 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Κηφισιάς.

6 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης 
στην οδό Παύλου Κουντουριώτη Δημοτικής Κοι-
νότητας Σαμίων.

7 Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Εφέ-
σου, στο Δήμο Ρόδου.

8 Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολι-
κών μονάδων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

9 Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και 
περιοδική αξιολόγηση Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 
27 του Ν. 4386/2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. ΓΔΟ-
ΕΣ/1/2/302/16.9.2016 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3243/Β/10-10-2016.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ 
ΤΓΒΨΠ/167625/4185/1512/402 (1)
Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του Ορ-

γανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων 

Ελλήνων Ηθοποιών «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣΔΔΕΗ» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54 του Ν. 2121/1993.
2. Την άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής 

διαχείρισης δικαιωμάτων Ελλήνων ηθοποιών με δια-
κριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣΔΔΕΗ», η οποία έχει δη-
μοσιευθεί στο ΦΕΚ 1164 Β' 30/12/1997 και αφορά στη 
διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμά-
των των μουσικών σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 49 του
Ν. 2121/1993, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποι-
ηθεί.

3. Την υπ’ αριθ. ΟΠΙ 27267/2016 αίτηση του οργανι-
σμού συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων Ελλήνων 
ηθοποιών με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣΔΔΕΗ» 
περί συμπλήρωσης της άδειας λειτουργίας του προκει-
μένου για τη συμπερίληψη σε αυτή της διαχείρισης και 
προστασίας των δικαιωμάτων που προβλέπονται από 
το άρθρο 46 Ν. 2121/1993.

4. Το απόσπασμα του ΔΣ του Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) περί έγκρισης της ως άνω συμπλήρωσης,

5. Την υπ’ αριθ. 27327/2016 εισήγηση του Νομικού 
Τμήματος του ΟΠΙ.

6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται άλλος οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος να εκπροσωπεί στην 
Ελλάδα ηθοποιούς.

7. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικές αρχές 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν στη δημοσιότητα 
και στη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων, αποφα-
σίζει και εγκρίνει:

Τη συμπλήρωση της άδειας λειτουργίας του οργανι-
σμού συλλογικής διαχείρισης Ελλήνων ηθοποιών με τον 
διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣΔΔΕΗ» προκειμένου 
αυτή να περιλάβει και τη διαχείριση των δικαιωμάτων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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των μελών του, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 
46 του Ν. 2121/1993, ήτοι συνολικά τη διαχείριση και 
προστασία των δικαιωμάτων των άρθρων 46, 49 και 18 
Ν. 2121/1993.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016

 Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΟΙΚ/Α/14344 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού του ΤΑΠ για δύο (2) υπαλλήλους του ΤΑΠ για 

το β΄ εξάμηνο του έτους 2016. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4354/2015, άρθρο 20 (ΦΕΚ 176/Α/

16-12-2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α/11-04-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οι-
κοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/A/09-04-2012).

δ) Την αρ. 26/14-09-2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ του ΤΑΠ 
με την οποία εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση για 
δύο (2) υπαλλήλους του ΤΑΠ για το β' εξάμηνο του έτους 
2016.

ε) Του Ν. 736/1977 «Περί οργανισμού του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 
316/Α/15-10-1977).

στ) Του Π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) 
«Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
και Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
κ.λπ.»

η) Του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/22-09-2015) «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 1000,00 Ευρώ η οποία έχει 
προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2016 και θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμεί-
ου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 
0261) και 150,00 Ευρώ (ΚΑΕ 0551) σύμφωνα με την αρ. 
26/14-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, και την αρ. 
ΔΙΟΙΚ/Β/14423/08-12-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για απογευματι-
νή υπερωριακή εργασία, για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο 
ΠΕ Πληροφορικής και έναν (1) υπάλληλο αορίστου χρό-
νου ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι Προϊστάμενοι 
των Υπαλλήλων.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ   
Ι

 Αριθ. 77366/29279 (3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπάλληλο 

του ΝΠΔΔ " Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός 

του Δήμου Αίγινας» 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27-
12-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/A/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αρ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ' αριθ. 25/29-8-2016 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ " Δημοτικός Αθλητικός Ορ-
γανισμός Δήμου Αίγινας" περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου για τον υπάλληλο Μαρμαρινό Κωνσταντίνο του 
Κυριάκου ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων Εργατών με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκε-
κριμένα από 7.00-15.00 που ισχύει σήμερα σε 14.00 έως 
22.00 λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: Την εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου 
για τον υπάλληλο Μαρμαρινό Κωνσταντίνο του Κυριά-
κου ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων Εργατών με σχέση ερ-
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γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ 
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αίγινας» και 
συγκεκριμένα από 7.00-15.00 που ισχύει σήμερα σε 
14.00 έως 22.00 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

(4)  
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 

Αγίου Δημητρίου». 

 Με την υπ' αριθ. 164/20-7-2016 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρί-
ου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 
1859/5-7-2016 αίτησης της Γεωργίας Αθανασιάδου, της 
υπ' αριθμ. 2259/23-8-2016 βεβαίωσης του ΝΠΔΔ περί 
μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ει-
δικότητας ΔΕ Βοηθού Σκηνοθέτη στο ΝΠΔΔ και της υπ' 
αριθ. Πρωτ. 66942/25861/4-10-2016 εγκριτικής απόφα-
σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται 
το ωράριο εργασίας σε είκοσι ώρες (20) εβδομαδιαίως 
σε πενθήμερη βάση με 4ώρη ημερήσια απασχόληση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της υπαλλήλου, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Γεωργίου, 
κατηγορίας ΔΕ Βοηθού Σκηνοθέτη.

(Αρ. αποφ. οικονομικής βεβαίωσης του ΝΠΔΔ Οργανι-
σμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Αγίου Δημητρίου: 2258/ 23-8-2016).

(Αρ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 66942/
25861/4-10-2016) .

 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

(5)  
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Κηφισιάς .

 Με την υπ' αριθ.385/13-7-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.29160/
29-6-2016 αίτησης της Αδαμαντίας Χαροκόπου, της 

υπ'αριθμ. 30361/6-7-2016 βεβαίωσης του Δήμου Κηφι-
σιάς περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου ειδικότητας ΔΕ Κινησιοθεραπευτών στο Δήμο 
και της υπ' αριθ. Πρωτ.69834/26859/4-10-2016 εγκριτι-
κής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
αυξάνεται το ωράριο εργασίας στο ανώτατο όριο της 
πλήρους απασχόλησης (σαράντα ώρες εβδομαδιαίως) 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της υπαλλήλου, ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ του Ιωάννη, 
κατηγορίας ΔΕ Κινησιοθεραπευτών.

(Αρ. απόφ. οικονομικής βεβαίωσης του Δήμου Κηφι-
σιά: 30540/6-7-2016). 

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
69834/26859/4-10-2016) .

 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 Αριθ. 72704/ΜΟΕ (6)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης 

στην οδό Παύλου Κουντουριώτη Δημοτικής Κοι-

νότητας Σαμίων .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,

 των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

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 καθηκόντων Γενι-
κού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή ,σε συνδυασμό 
με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/
11-05-2015).

2. Τις υπ' αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ'  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφορια-
κών και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για 
τις οδούς αρμοδιότητας τους.

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφά-
σεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

5. Την υπ' αριθ. 140/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σάμου (ΑΔΑ:733ΚΩ1Κ-Φ8Π).

6. Την αριθ. πρωτ. Τ.Υ 150/18.03.2016 εισήγηση της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμου συνοδευόμενη 
με μελέτη (τεχνική περιγραφή και τοπογραφικό).

7. Το αριθ. πρωτ.52377/21.7.2016 έγγραφο του Τμήμα-
τος Διοίκησης Σάμου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονο-
μικού Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η υπ' 
αριθ. 140/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 
είναι νομοτύπως ληφθείσα.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης προκαλείται δα-
πάνη σαράντα ευρώ (40 €) σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Δήμου Σάμου και συγκεκριμένα τον Κ.Α 
30.7135,0001 με εγγεγραμμένη πίστωση 1500,00 €, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε τμή-
μα μήκους είκοσι οκτώ (28) περίπου μέτρων επί της οδού 
Παύλου Κουντουριώτη στη Δημοτική Κοινότητα Σαμίων 
με εφαρμογή κίτρινης διαγράμμισης και συγκεκριμέ-
να σε τμήμα με ενδεικτικές συντεταγμένες σημείων σε 
ΕΓΣΑ 87: Α: χ=761565.31, ψ=4182883.80 Β: χ=761595.60, 
ψ=4182859.93, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται 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 τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση με μελέτη (τεχνική περιγραφή και τοπο-
γραφικό) της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμου, βάσει 
των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σάμου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. 

 Πειραιάς, 12 Οκτωβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
Ι

 Αριθ. 72472/ΜΟΕ (7)
Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού 

Εφέσου, στο Δήμο Ρόδου .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

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).

2. Τις υπ' αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητας τους.

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφά-
σεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

5. Την υπ' αριθ. 137/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:ΩΑΥΟΩ1Ρ-ΠΦ4) και την ει-
σήγηση με μελέτη (τεχνική περιγραφή με απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη) του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλο-
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φορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

6. Το αριθ. πρωτ.25434/7.4.2016 έγγραφο του Τμήμα-
τος Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικη-
τικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με 
το οποίο η υπ' αριθ. 137/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το 
αριθ. πρωτ.2/85268/10.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά 
σε μονοδρόμηση τμήματος της οδού Εφέσου από την 
οδό Ατταβύρου προς την οδό Βεργίνας με την αυτή κα-
τεύθυνση , στο Δήμο Ρόδου, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται 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 τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση με μελέτη (τεχνική περιγραφή με από-
σπασμα ορθοφωτοχάρτη) του Τμήματος Συγκοινωνι-
ών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει 
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς 12 Οκτωβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   

(8)  
 Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολι-

κών μονάδων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. 

 Με την αριθμ. 117/28-07-2016 (ορθή επανάληψη) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων 
- Μεσσαπίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 67 και 280 του Ν.3852/2010, του άρθρου 8 
του Ν. 4368/2016, του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 και 
του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 και κατόπιν των αριθμ. 
4375/05-04-2016, 4376/05-04-2016 και 4377/05-04-2016 
αντίστοιχων αιτήσεων, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των 
κάτωθι καθαριστριών σχολικών μονάδων κατά την διάρ-
κεια του σχολικού έτους 2016-2017, ως εξής:

1. Καρατζά Αναστασία του Δημητρίου από 0,5 ώρες/
ημέρα, αύξηση ωρών κατά 1,5 ώρες/ημέρα, δηλαδή σε 
2 ώρες/ημέρα.

2. Μπίστα Κωνσταντίνα του Αντωνίου από 1,5 ώρες/
ημέρα, αύξηση ωρών κατά 0,5 ώρες/ημέρα, δηλαδή σε 
2 ώρες/ημέρα.

3. Ντούρμα Αγγελική του Αλεξάνδρου από 2 ώρες/
ημέρα, αύξηση ωρών κατά 2 ώρες/ημέρα, δηλαδή σε 
4 ώρες/ημέρα.

(Η αριθμ. 2433/138811/20-09-2016 απόφαση του Τμή-
ματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ευβοίας, της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 117/28-07-2016 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρ-
φύων - Μεσσαπίων).

(Αρ. βεβ. 4381/05-04-2016 του Δήμου Διρφύων - 
Μεσσαπίων ότι στο Δήμο δεν υπηρετούν υπάλληλοι με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κλάδου ΥΕ Καθα-
ρίστριες Σχολικών Μονάδων).

(Αρ. βεβ. 4155/31-03-2016 της Δ/νσης Οικ/κών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας: 6595/169395/11-10-2016). 

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 431/7/2016 (9)
Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και 

περιοδική αξιολόγηση Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτι-

κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πο-

λυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 10 του 

άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμός Συνεδρίασης 431/6-10-2016) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.545/77 «Περί συστάσεως τεχνο-
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λογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο 
Κρήτης » και άλλων τινών διατάξεων

2. Τη Φ.120.61/75/54435/Β2/19.4.2013 Απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός 
του Βασιλείου Β. Διγαλάκη ως Πρύτανη του Πολ. Κρήτης 
(ΑΔΑ : ΨΔ7Ι4653ΠΣ-77Ι), ως τροποποιήθηκε με την αρ. 
πρωτ. 87056/Ζ1/30-5-2016 απόφαση της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.δ. 147/2009 
(ΦΕΚ Α' 189/29-09-2009).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/06-09-2011) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016.

5. Το αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ 
4653ΠΣ-Ψ6Θ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, «Οδηγίες σχετικά με την υλοποί-
ηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 
και στο άρθρο 64 του Νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν 
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.»

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (συνεδρίαση 431/06-10-2016).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε τα κάτωθι:

Άρθρο 1
1. Η πρόσληψη προσωπικού θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π γίνεται από τον Πρύτανη με ανοιχτή διαδικασία, 
μετά από έλεγχο νομιμότητας, με πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με 
την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Η 
εισήγηση για την προκήρυξη θέσης πρέπει να είναι πλή-
ρως αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα της, την 
κατηγορία και το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τα 
τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της.

2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Το Ίδρυμα ανακοινώνει με έγγραφο του στον 
ημερήσιο τύπο, όπως ο νόμος ορίζει, την προκήρυξη της 
θέσης, με προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης. Η ανακοί-
νωση γίνεται σε 3 εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορί-
ας, κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα 
της Χώρας καθώς και σε συναφείς με το αντικείμενο της 
θέσης επιστημονικούς φορείς, και δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα αναγκαία δι-
καιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, 
υποβάλλονται στην Γραμματεία της οικείας Σχολής ή της 
Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην 
οποία ανήκει η θέση.

4. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και 
ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει 
η θέση, συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου συλ-
λογικού οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα 
που προκήρυξε τη θέση, τριμελής εισηγητική επιτροπή 

η οποία αποτελείται: α) από τον Κοσμήτορα, ή τον Πρύ-
τανη β) από ένα καθηγητή του ιδίου ή συγγενέστερου 
γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προ κηρυχθείσας 
θέσης, και γ) από ένα μέλος της ίδιας κατηγορίας προ-
σωπικού το οποίο ανήκει στο οικείο Τμήμα ή Σχολή 
ή Εκπαιδευτικό ίδρυμα και είναι του ιδίου κλάδου και 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προ κηρυχθείσας θέσης. Αν δεν υπηρετεί μέ-
λος αυτής της κατηγορίας προσωπικού στο ίδρυμα τότε 
η επιτροπή συμπληρώνεται από της ίδιας κατηγορίας 
προσωπικού άλλου ιδρύματος, με ίδιο ή συγγενές γνω-
στικό αντικείμενο με αυτό της προ κηρυχθείσας θέσης. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν 
ορισθεί εντός διαστήματος σαράντα ημερών ο εκπρό-
σωπος του Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π, τότε στη συγκρότηση 
της επιτροπής μετέχει αντ' αυτού, και τρίτος καθηγητής 
κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω και μόνο εφόσον 
ανήκει στο ίδιο ή συγγενέστερο αντικείμενο με αυτό της 
προκηρυχθείσας θέσης.

5. Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλει στο 
αντίστοιχο συλλογικό όργανο γραπτή εισηγητική έκθε-
ση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) πίνακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά στον 
οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα,

β) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψη-
φίων με βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το 
βαθμό ανταπόκρισης τους στα κατά νόμο απαιτούμενα 
προσόντα και,

γ) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους 

υποψηφίους δια της οικείας γραμματείας, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα 
προς το αρμόδιο όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή, 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποί-
ησης της. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για 
την υποβολή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της 
ανωτέρω επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων 
των υποψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.

6. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκ-
θεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την 
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 5, 
συνέρχεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο για να αποφα-
σίσει για την πλήρωση της θέσης, το οποίο ανάλογα με τη 
μονάδα που προκήρυξε τη θέση είναι η Γενική Συνέλευ-
ση της Σχολής ή η Σύγκλητος του ιδρύματος, ύστερα από 
πρόσκληση του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη αντίστοιχα. 
Στο όργανο αυτό συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές και όλα 
τα μόνιμα μέλη της ίδιας κατηγορίας προσωπικού (Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π) του οργάνου, καθώς και τρία μέλη της 
ίδιας κατηγορίας προσωπικού του ιδίου κλάδου και του 
ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό 
της προ κηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη 
μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π 
στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμε-
τείχε στην εισηγητική επιτροπή, ορίζονται με απόφαση 
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του αρμοδίου οργάνου. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα 
υπηρετούν λιγότερα από τρία μέλη αυτής της κατηγορί-
ας προσωπικού, ο αριθμός των μελών του αρμόδιου για 
την πλήρωση της θέσης συλλογικού οργάνου, συμπλη-
ρώνεται με μέλη της ίδιας κατηγορίας προσωπικού του 
ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από 
άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος.

7. Το αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ου-
σιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη 
του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή ει-
σηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, 
καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν προς 
αυτήν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυ-
τούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει 
από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά 
προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική 
κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων. Με απόφαση του 
ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρόσκληση των υποψη-
φίων στη συνεδρίαση, προκειμένου να αναπτύξουν 
προφορικά τις σχετικές απόψεις τους και να απαντή-
σουν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του οργάνου. 
Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχωρούν πριν από 
την έναρξη της συζήτησης.

8. α) Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η από-
λυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συνεδριάζοντος οργάνου.

β) Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους 
δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμ-
βάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο 
υποψηφίων που πλειοψήφισαν κατά την προηγούμενη 
ψηφοφορία.

γ) Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.

δ) Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρωνται 
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή 
ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται 
στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία 
επίπτωση σε θέματα απαρτίας.

9. Οι εργασίες του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, 
ολοκληρώνονται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού το 
οποίο υποβάλλεται στον Πρύτανη του οικείου Πανε-
πιστημίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προ-
κηρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική πράξη του 
οικείου Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση του σχε-
τικού πρακτικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
1. Τα μέλη του προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

αξιολογούνται κάθε τριετία με βάση την ποιότητα και 
ποσότητα του έργου τους. Για τη συμπλήρωση της τρι-
ετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε 
άδεια απουσίας από τα καθήκοντα του ενδιαφερομένου. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από Επιτροπή αποτε-
λούμενη από τον Κοσμήτορα και δύο (2) Καθηγητές της 
Σχολής που έχουν γνώση του έργου του αξιολογούμενου 
και ορίζονται από την Γενική Συνέλευση της Σχολής.

2. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστη-
ριοτήτων για την παρελθούσα τριετία και έκθεση προ-
γραμματισμού για την επόμενη τριετία που συντάσσει 
και υποβάλλει ο αξιολογούμενος. Η έκθεση προγραμ-
ματισμού για την επόμενη τριετία, συνεκτιμάται για την 
επόμενη αξιολόγηση του αξιολογουμένου στο τέλος της 
επόμενης τριετίας. Λαμβάνεται επίσης υπόψη και η αξι-
ολόγηση από τους φοιτητές του διδακτικού έργου του 
αξιολογουμένου εφόσον υπάρχει.

3. Μέλη των παραπάνω κατηγοριών, των οποίων η 
αξιολόγηση είναι αρνητική, επαναξιολογούνται εντός 
ενός έτους από την αρνητική αξιολόγηση.

4. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για 
παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διά-
πραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο Κοσμήτο-
ρας υποχρεούται να ενημερώσει τον Πρύτανη, ο οποίος 
προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις.

5. Προβλέπονται επιβραβεύσεις με την μορφή βρα-
βείων και πρόσθετων παροχών από ίδιους πόρους του 
Ιδρύματος στα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών που 
έχουν λάβει θετική αξιολόγηση.

α) Βραβείο διδασκαλίας σύμφωνα με την αξιολόγηση 
της διδακτικής τους ικανότητας από τους φοιτητές.

β) Βραβείο έρευνας που με συγκεκριμένο ερευνητι-
κό επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του 
Ιδρύματος.

γ) Δαπάνες συμμετοχής σε εξέχοντα επιστημονικά 
συνέδρια από πόρους του Ιδρύματος.

δ) Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων και εξαιρε-
τικά θετικών αξιολογήσεων τα μέλη μπορούν να προτα-
θούν για θέσεις ευθύνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 11 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)  
 Στην υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/302/16.9.2016 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3243/
τ.Β΄/10.10.2016 στη σελίδα 33648 στήλη δεύτερη στίχο 
ενδέκατο από την αρχή διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «...με τη δημοσιευτέα απόφαση...»
Στο ορθό: «..με μη δημοσιευτέα απόφαση..."» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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
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