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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον Παύλο Μιχαηλίδη του Μιχ.
Με την υπ’ αριθμ. 322/2009/18−6−2014 καταλογιστική
πράξη του Δ/ντή του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο−
γίστηκαν και επιβλήθηκαν στον Παύλο Μιχαηλίδη του
Μιχ. ΑΦΜ 148676667, κάτοικο της οδού Αγίου Πέτρου
90 Αχαρνές νυν αγνώστου διαμονής νομ. εκπρόσω−
πο της εταιρείας «INEXBILL LTD − Π. Μιχαηλίδης» με
Α.Φ.Μ 998487351, για το ποσό πολλαπλών τελών πο−
σού 119.719,38 ευρώ (εκατόν δέκα εννέα χιλ. επτακόσια

δέκα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) με αστικά
συνυπεύθυνη την παραπάνω εταιρεία και πλέον αυτού
Τ. Χ. και ΟΓΑ 2,4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 155 παρ. 1 εδ. β και 2.θ του Τελωνειακού Κώδικα η
ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως λαθρεμπορία
με υποτιμολόγηση, καθώς επιχείρησε να στερήσει το
Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’
αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβα−
ρύνσεων, ποσού 39.906,46 (τριάντα εννέα χιλ. εννιακόσια
έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά). Η παραπάνω πράξη
αποτελεί Τελωνειακή παράβαση λαθρεμπόρια υπό την
έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 εδ. β και
2. θ του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001».
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
F
(2)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον Rashed jalal Khlled.
Με την υπ’ αριθμ. 286/2011/21−8−2014 καταλογιστική
πράξη του Δ/ντή του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο−
γίστηκαν και επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 150
παρ 1 του Ν. 2960/2001 στον Rashed jalal Khlled ΑΦΜ
134027287, κάτοικο της οδού Μαίζωνος 2 Πάτρα νυν
αγνώστου διαμονής, για πολλαπλά τέλη ποσό 31.906,02
ευρώ (τριάντα μία χιλ. εννιακόσια έξι ευρώ και δύο λε−
πτά) και δασμούς 10.635,34 (δέκα χιλ. εξακόσια τριάντα
πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) και πλέον αυτού
Τ. Χ. και ΟΓΑ 2,4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 155 παρ. 1 εδ. β και 2.θ του Τελωνειακού Κώδικα η
ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως λαθρεμπορία
με υποτιμολόγηση, καθώς επιχείρησε να στερήσει το
Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’
αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβα−
ρύνσεων ποσού 10.635,34 (δέκα χιλ. εξακόσια τριάντα
πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά).
Η παραπάνω πράξη αποτελεί Τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπόρια υπό την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2
και 155 παρ. 1 εδ. β και 2. θ του «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα Ν. 2960/2001».
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
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(3)
Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση
στον ALFREDO MAISTO του ENRIKO.
Με την υπ’ αριθμ. 45/2011/17−4−2013 καταλογιστική πρά−
ξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155
παρ. 1 του Ν. 2960/2001 ορίσθηκε ως αστικά αλληλέγ−
γυα υπόχρεος o ALFREDO MAISTO του ENRIKO, Νόμι−
μος Εκπρόσωπος της Εταιρείας «LΟGICA − LOGΙSTICA
INTERGATA CAMPANIA SRL» για την καταβολή Πολλα−
πλού Τέλους συνολικού ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙ−
ΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (118.286,85), για υπόθεση λαθρεμπορίας
παραποιημένων εμπ/των, αγνώστου διευθύνσεως.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΚΑΣ
F
Αριθ. Φ.009/306988/Σ.2695
(4)
Σύσταση θέσης του ΠΝ στο NSHQ.
(NATO SPECIAL OPERATIONS HEADQUARTERS)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 19 του Ν. 2292/1995
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71, παρ. 8
του Ν. 3883/10, «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
β. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/95
(Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 και 22
αντίστοιχα του Ν. 3871/2010, «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 141), καθώς και αυτές του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης − Εποπτείας, Δημόσιο Λο−
γιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄ 143).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περι−
ορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες (Α΄ 194).
ε. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 1205).
στ. Την υπ’ αριθμ. Γνωμάτευση της 23ης/25−7−2014 Συ−
νεδρίασης ΣΑΓΕ, στην οποία εμπεριέχεται η απόφαση
κ. Α/ΓΕΕΘΑ.
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 2
της παρούσης.
η. Την υπ’ αριθμ. 815.1/042/13/Σ.41004/13−12−2013 από−
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ ΒΛΓ 16−2ΦΠ), απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Θέσεων
Συνιστούμε (1) μία θέση OF−4 στο NSHQ, η οποία να
στελεχώνεται από Αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού
(ΠΝ).
Άρθρο 2
Δαπάνη
α. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προ−
κληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού ύψους 35.000 € ευρώ για το έτος 2014, 78.500 €

ευρώ για το έτος 2015, 78.500 € ευρώ για το έτος 2016,
109.000 € ευρώ για το έτος 2017 και 78.500 € ευρώ για
το έτος 2018.
β. Η προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση θα καλυ−
φθεί από τον Π/Υ ΓΕΝ, ειδικό φορέα 11−300 και ΚΑΕ 0484
(Επιδόματα Αλλοδαπής) και για το έτος 2014, έχει εκ−
δοθεί Κύρια απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Μητρώο
Δεσμεύσεων Π/Υ ΓΕΝ, έτους 2014).
γ. Για τα επόμενα οικονομικά έτη (2015−2018), η δαπάνη
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ του Π/Υ του ΓΕΝ και πάντα
εντός του εγκεκριμένου ορίου δαπανών του εκάστοτε
ΜΠΔΣ.
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 124/3/29−09−2014
(5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα διεξα−
γωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγο−
νται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του
Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του
Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10
έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013
(Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013
(Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013
(Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/
2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/
2014 (Α΄ 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/
2014 (Α΄ 107), τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) και
ιδίως, τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23
του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως ισχύουν,
β) την υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’
αριθμ. 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και την
υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,
γ) την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
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δ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) και 10/3/11.6.2012
(Β΄ 2066) αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντί−
στοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης καθώς
και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.,
ε) την υπ’ αριθμ. 90/2/13.1.2014 (Β΄ 190) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η υπ’ αριθμ. 64/3/23.7.2013 (Β΄ 1819) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,
στ) την υπ’ αριθμ. 115/2/11.07.2014 (Β΄ 2041) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και
ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παι−
γνιομηχανημάτων τύπου VLT.»,
ζ) την υπ’ αριθμ. 115/3/11.07.2014 (Β΄ 2042) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: « Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη
διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημά−
των τύπου VLT.»,
η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ε.Ε.Ε.Π.,
θ) την από 22/09/2014 εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών
με θέματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων
που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.»,
ι) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που
ακολούθησε, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της
Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με την υπ’ αριθμ. 115/2/11.07.2014 (Β΄
2041) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων
διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξά−
γονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», ως εξής:
1.1 Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμε−
νων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προ−
ϋποθέσεων πιστοποίησης και εγγραφής στο Μητρώο
των Κατασκευαστών, των Εισαγωγέων, των Παιγνίων,
των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διε−
ξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω
παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό καθώς
και στην υπ’ αριθμ. 115/3/11.07.2014 (Β΄ 2042) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για
τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανη−
μάτων τύπου VLT».
1.2 Την έγκριση ή απόρριψη της χορήγησης των πι−
στοποιήσεων των Κατασκευαστών, των Εισαγωγέων,
των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Κα−
ταστημάτων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που
διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
1.3 Την έκδοση και χορήγηση των, κατά περίπτωση
προβλεπόμενων, σημάτων.
1.4 Τον ορισμό της μορφής, του τύπου και του περιε−
χομένου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων σημάτων
πιστοποίησης.
1.5 Την έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο.
1.6 Τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντή−
σεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέ−
ματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που
διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, και
της κατάρτισης των σχετικών Μητρώων, οι οποίες θα
αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή
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«απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» (frequently asked
questions, FAQs).
1.7 Την υλοποίηση κάθε απαραίτητης ενέργειας για
την εφαρμογή της με αριθμό 110/2/20.06.2014 (Β΄ 1801)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων δι−
εξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχα−
γωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα» και της με
αριθμό 115/3/11.07.2014 (Β΄ 2042) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με
τίτλο: «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή
Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου
VLT».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 76882
Διορισμός Ληξιάρχων στο Δήμο Θήρας.

(6)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 344/2076 (ΦΕΚ 134/Α΄) «Περί
Ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκε με αυτές
του άρθρου 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Προσαρμογή
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
γ) του ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
Α΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση
ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση OTA σύμφωνα με το Ν. 3852/2010».
3. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου
344/1976 και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. Φ. 131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το υπ’ αριθμ. 14949/9−10−2014 έγγραφο του Δήμου
Θήρας με την πρόταση του Δημάρχου για τον διορισμό
ληξιάρχων στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τους υπαλλήλους του Δήμου Θήρας:
α) Ειρήνη Πελεκάνου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικού με βαθμό Γ΄, για να εκτελεί καθήκοντα ληξιάρχου
της Δημοτικής Ενότητας Θήρας.
β) Νικολέτα Μπαλοπήτου του Ιακώβου, κλάδου ΔΕ
Διοικητικού με βαθμό Γ΄, για να εκτελεί καθήκοντα λη−
ξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Οίας.
Με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει κάθε προηγού−
μενη διαφορετική απόφαση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους θα ανα−
πληρώνονται από τον Δήμαρχο Θήρας ή τον νόμιμο
αντικαταστάτη του.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 76873
Διορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Κύθνου.

(7)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Περί
ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με αυτές
του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Προσαρμο−
γή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
γ) του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Ν. 344/
1976 και άλλες διατάξεις».
3. Το υπ’ αριθμ. Φ. 131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το υπ’ αριθμ. 3953/8−10−2014 έγγραφο του Δήμου
Κύθνου με την πρόταση του Δημάρχου για τον διορισμό
ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Κύθνου, Πανα−
γιώτη Βιτάλη του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ15 Εισπρακτόρων
με βαθμό Γ΄, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου
του Δήμου Κύθνου.
Με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει κάθε προηγού−
μενη διαφορετική απόφαση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα ανα−
πληρώνεται από τον Δήμαρχο Κύθνου ή τον νόμιμο
αντικαταστάτη του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 76877
Διορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Ανάφης.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Περί
ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με αυτές
του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Προσαρμο−
γή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
γ) του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου
344/1976 και άλλες διατάξεις».
3. Το υπ’ αριθμ. Φ.131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το υπ’ αριθμ. 1473/8−10−2014 έγγραφο του Δήμου
Ανάφης με την πρόταση του Δημάρχου για τον διορισμό
ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Ανάφης, Αντώ−
νη Κολυδά του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με
βαθμό Β΄, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου του
Δήμου Ανάφης.
Με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει κάθε προηγού−
μενη διαφορετική απόφαση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα ανα−
πληρώνεται από τον Δήμαρχο Ανάφης ή τον νόμιμο
αντικαταστάτη του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 74876/25371
(9)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακό Σύμβουλο
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 περ. ιγ του άρθρου 159, καθώς και του
άρθρου 186, όπως ισχύει, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7−6−2010).
β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/1999).
γ) του Π.Δ/τος 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου», (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/27−12−2010), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 30/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014−2019.
3. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και τον εξαι−
ρετικό φόρτο εργασίας που επιβάλλουν τη μεταβίβα−
ση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στον Παπαφωτίου
Απόστολο του Ευαγγέλου, μέλος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ−
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφα−
σίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον Παπαφωτίου Απόστολο του Ευ−
αγγέλου (ΑΔΤ: ΑΕ 735137), μέλος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, την άσκηση
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αρμοδιοτήτων σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρω−
παϊκών Προγραμμάτων.
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1166/2014
(10)
Mεταγραφή στο Υποθηκοφυλάκειο και Κτηματολογικό
Γραφείο Ναυπλίου διαπιστωτικών πράξεων μεταβί−
βασης σχολικής περιουσίας τεσσάρων σχολείων Δή−
μου Ναυπλιέων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1894/1990, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2009/1992 και το
άρθρο 2 παρ. 12 περ. α΄ του Ν. 3027/2002.
2. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1894/1990.
3. Το άρθρο 274 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 3536/2007 με το
άρθρο 20 παρ. 24 και 25 του Ν. 3731/2008.
4. Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14−4−2014).
5. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 57297/3741/25−8−2014, 57299/
3742/25−8−2014, 57738/3794/25−8−2014 και 61379/4037/
25−8−2014 διαπιστωτικές αποφάσεις του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.
και Ι. μεταβίβασης ακίνητης και κινητής σχολικής πε−
ριουσίας δημόσιων σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης, ήτοι του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ,
του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ,
του 1ου ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΥ−
ΦΙΟΥ αντίστοιχα, στο Δήμο Ναυπλιέων.
6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγρα−
φεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Ναυπλίου και δεν έχουν καταχωρηθεί στο τηρούμενο
κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού γραφείου
Ναυπλίου, αποφασίζουμε:
Τη μεταγραφή των ανωτέρω υπ’ αριθμ. 57297/3741/
25−8−2014, 57299/3742/25−8−2014, 57738/3794/25−8−2014
και 61379/4037/25−8−2014 διαπιστωτικών αποφάσεων του
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου και
στο Κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γρα−
φείου Ναυπλίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 5 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
F
Αριθμ. 15483
(11)
Ορισμός Αναπληρωτή του Προέδρου του Τμήματος
ΧΗΜΕΙΑΣ για τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015, 2015−2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
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δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/
2012 Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και
άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ.Α΄
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις», και το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013,
τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4, του
Ν. 4009/2011, περί απόφασης ορισμού του Αναπληρωτή
του Διευθυντή του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012
οι οποίες ορίζουν ότι: «Όπου στο Ν. 4009/2011 γίνεται
αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα Σπουδών»
νοούνται εφεξής τα Τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά
σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι».
3. Το γεγονός ότι διενεργήθηκαν εκλογές κατά το
μήνα Ιούνιο του έτους 2014 για την ανάδειξη Προέδρου
του Τμήματος Χημείας, λόγω της λήξης της θητείας
του υπηρετούντος Προέδρου, στις 31.08.2014, με βάση
την αναφερόμενη στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 166/16.04.2013,
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ’ αριθμ. 15.294/28.12.2012) περί
εκλογής Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων Σχολών
του Ιδρύματος.
4. Την υπ’ αριθμ. γενικού πρωτοκόλλου 13.458/22.07.2014
[ΑΔΑ:6Π79469Β7Γ−4Λ0] πράξη του Πρύτανη του Ιδρύμα−
τος, Καθηγητή Ευριπίδη Γ. Στεφάνου η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 516/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014 με βάση
την οποία διαπιστώνεται η εκλογή, μεταξύ άλλων, του
Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα
από 01.09.2014 έως 31.08.2016.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί−
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010
απόφαση.
6. Τη συζήτηση που προηγήθηκε στη Συνέλευση του
Τμήματος στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, όπου ενημερώθηκε
το σώμα και παρείχε ομόφωνη συναίνεση.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήμα−
τος Χημείας, Ιουλία Σμόνου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ:
ΑΚ 472968) ως Αναπληρώτρια της Προέδρου σε όλα τα
καθήκοντα της Προέδρου του Τμήματος, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του, για τα ακαδημαϊκά έτη
2014−2015 και 2015−2016, βάσει των ισχυουσών διατά−
ξεων του νόμου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι υπάρχει αυξημένο διοικητικό έργο, ενώ παράλλη−
λα ανακύπτουν ζητήματα τα οποία απαιτούν συνεχή
παρουσία της Διοίκησης του Τμήματος και χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ
F
Αριθμ. 16653
(12)
Ορισμός Αναπληρωτή του Προέδρου του Τμήματος Μα−
θηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, για το
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011
«Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 4076/2012 Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων
Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/
30.01.2013 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις», και το Ν. 4186/20.2013,
ΦΕΚ 193, τ. Α΄/17.09.2013 «Αναδιάρθρωση της δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4, του
Ν. 4009/2011, περί απόφασης ορισμού του Αναπληρωτή
Διευθυντή του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012
οι οποίες ορίζουν ότι: «Όπου στο Ν. 4009/2011 γίνεται
αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα Σπουδών»
νοούνται εφεξής τα Τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά
σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 112/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω−
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί−
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013, ΔΕΚ 254,
τ. Α΄ 21.11.2013, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ−
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30−09−2010 απόφαση.
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση − συγχώνευση τμημάτων − Μετονο−
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ
195/τ.Α΄/17.09.2013).
5. Την υπ’ αριθμ. 10.953/31.07.2013 διαπιστωτική πράξη
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με τον
αριθμό των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
και υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και του διδακτικού
και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Μαθηματικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013).

6. Το γεγονός ότι διενεργήθηκαν εκλογές στις 30
Οκτωβρίου 2013 όπου αναδείχθηκε ο Πρόεδρος του
νέου Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι−
στημών του Ιδρύματος.
7. Την υπ’ αριθμ. γενικού πρωτοκόλλου 13.781/01.11.2013
διαπιστωτική πράξη του πρύτανη του ιδρύματος καθη−
γητή, Ε. Γ. Στεφάνου, για το διορισμό του Καθηγητή
πρώτης Βαθμίδας Μιχαήλ Κολουντζάκη στη θέση του
Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμο−
σμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνο−
λογικών Επιστημών του Ιδρύματος, από 01.11.2013 έως
31.08.2015.
8. Το υπ’ αριθμ. 608/05.12.2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ, στο οποίο
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 13.781/01.11.2013 διαπιστωτική
πράξη για το διορισμό του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Μιχαήλ Κολουντζάκη στη θέση του Προέδρου του Τμή−
ματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Ιδρύματος.
9. Την υπ’ αριθμ. πράξη του πρύτανη (ΦΕΚ 106, τ. Β΄/
23.01.2014) που ορίστηκε ο Α. Τζαβάρας, Αναπληρωτή
του Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμο−
σμένων Μαθηματικών, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014
και 2014−2015.
10. Την υπ’ αριθμ. πράξη του πρύτανη για την συμμετο−
χή του Α. Τζαβάρα για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής
του άδειας, από 1/9/2014 έως 28.02.2017. (13827/29.07.2014).
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον Καθηγητή του Τμήματος Φοίβο Ροζάκη,
ως Αναπληρωτή του Πρόεδρου σε όλα τα καθήκοντα
του Προέδρου του Τμήματος, σε αντικατάσταση του
αρχικώς ορισθέντος καθηγητή Αθανάσιου Τζαβάρα, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, κατά το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015, βάσει των ισχυουσών διατάξε−
ων του νόμου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
υπάρχει αυξημένο διοικητικό έργο, ενώ παράλληλα ανα−
κύπτουν ζητήματα τα οποία απαιτούν συνεχή παρου−
σία της Διοίκησης του Τμήματος και χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης, ιδιαίτερα δε μετά και τη συγχώνευση
του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Εφαρ−
μοσμένων Μαθηματικών σε εφαρμογή των διατάξεων
του Π.Δ. 96/2013 (αρ. ΦΕΚ Α΄ 133/5.06.2013) όπως ισχύει
με το Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 10 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02028982910140008*
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