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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

9 Μαΐου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 1600

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου.

Αριθμ. 59474/N1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου.

2

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

4

Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής.

5

Επιβολή προστίμου στην (επών.) GASA (ον.)
KRISTINA του KUTJTIM.

6

Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» Δήμου Καισαριανής.

7

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.

8

Τροποποίηση της 16987/183675/19.9.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λάρισας.

9

Κατάργηση Τομέων του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

10

Κατάργηση Τομέων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 τ Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ18/
τ.Α/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και
4127/2013», του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις», του άρθρου
48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 29 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-2016)
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν.4093/2012» (Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ Α΄).
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4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΝΠΔΔ» (Β΄3324)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 τ B΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/155855/Δ5/22-10-2013
Υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου στο Σωματείο «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΝΘΟΣ».
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕΘ 91488/Ν1/31-05-2017 και
45651/Ν1/20-03-2018 αίτημα του νομίμου εκπροσώπου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/52086/28 - 09 - 2016 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.Α/155855/Δ5/22-10-2013
(ΦΕΚ 338/Β΄/13 - 02 -2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στο Σωματείο «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΟ ΑΝΘΟΣ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου για δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας, εκ των οποίων μία στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών και μία στον πρώτο
όροφο δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών και μία
αίθουσα πληροφορικής στο ισόγειο.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι
«Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΝΘΟΣ».
Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην περιοχή
Δουραχάνη Λογγάδων στα Ιωάννινα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Τεμπονέρα Αθανασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 63393/Ζ1
(2)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν.4485/2017 ( Α΄114).
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β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α΄98) και
γ. των π.δ. 70/2015 (Α’ 114), π.δ. 125/2016 (Α’ 210) και
π.δ. 18/ 2018 (Α΄31).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 348/07-02-2018 διαβιβαστικό
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αριθμ.
πρωτ. 22387/Ζ1/2018 ΥΠΠΕΘ), με το οποίο συνημμένα
υποβάλλεται το αριθμ. 01/18-01-2018 πρακτικό συνεδρίας Συγκλήτου, (Θέμα 23ο) περί ίδρυσης στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κέντρο Επιμόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/18ΝΠ/48696/Β1/27-03-2018
εισήγηση της παρ.5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014
(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική
συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει
δια βίου μάθησης.
Άρθρο 2
Πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ίδρυση του
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4485/2017, έχει ως σκοπό:
Tη διά βίου παροχή γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων
πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.
Ειδικότερα με την παροχή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης το Τ.Ε.Ι.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιδιώκει:
α) Να συμβάλει στη δημιουργία ενεργών και αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων στα βασικά θέματα
της κοινωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό
επίπεδο.
β) Να διευκολύνει και να εξομαλύνει την κοινωνική
ένταξη, και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, καθώς και
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
γ) Να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης
πολιτών.
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δ) Να ενισχύσει τις δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση των νέων και να ανανεώσει τη γνώση, μέσω της επιμόρφωσης των εργαζομένων και των ανέργων σε ένα
πλαίσιο αναβαθμισμένου ακαδημαϊκού συστήματος.
ε) Να βελτιώσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αξιοποιηθούν συστηματικά και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της ανεργίας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
στ) Να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, μέσα από την
καλύτερη σύνδεσή του με την κοινωνία και την ανταπόκριση στις ανάγκες της, στο πλαίσιο διάχυσης της γνώσης και παραγωγής προστιθέμενης αξίας προς όφελος
του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.
ζ) Να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και την
κοινωνία των πολιτών.
Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4485/2017(παρ.13
του άρθρου 48 του ν.4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 63396/Ζ1
(3)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α'98) και
γ. των π.δ. 70/2015 (Α’ 114), π.δ. 125/2016 (Α’ 210) και
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
2. Την υπ’ αριθμ. 77/52/21-12-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με
το οποίο υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης Κέντρου
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/7ΝΠ/44863/Β1/19-3-2018
εισήγηση της παρ.5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014
(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
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προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ή του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική
συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει
δια βίου μάθησης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης και η μείωση
του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση μέσω
της δια βίου παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων προς
όφελος της προσωπικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης
των δυνατοτήτων πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης
των πολιτών.
2. Στρατηγικοί στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) Αναβάθμιση της ποιότητας της διά βίου εκπαίδευσης και προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης.
β) Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
γ) Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
δ) Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
3. Τα Προγράμματα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης
(Π.Σ.Δ.Β.Μ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης,
στην επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων και
στην ικανοποίηση των γενικότερων εκπαιδευτικών και
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα Π.Σ.Δ.Β.Μ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των λοιπών
Προγραμμάτων Σπουδών του ιδρύματος και πληρούν
προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 20302
Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής.

(4)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 16/1989 «περί κανονισμού λειτουργίας
Δ.Ο.Υ.».
β) Του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
γ) Του άρθρου 4 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α/26-07-2013
«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».
δ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7, των παρ.1 και 6 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού.
ε) Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10.03.2017 (ΦΕΚ Β'968 και 1238) απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
στ) Την με αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 (ΦΕΚ Β'2743/04-08-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με
εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
ζ) την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1054873 ΕΞ 2018/
05-04-2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου
Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης».
2. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της
υπογραφής από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Αγρινίου στους
Προϊσταμένους:
1. Της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται
στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85, και 86 του πίνακα
του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ OPΓ A 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Του τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης
της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 48, 68,
70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με
αριθμ. Δ OPΓ A 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3. Του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου
1 της με αριθμ. Δ ΟΡΓ Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγρίνιο, 20 Απριλίου 2018
Ο Προϊστάμενος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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(5)
Επιβολή προστίμου στην (επών.) GASA (ον.)
KRISTINA του KUTJTIM.
Με την 76/2017/23-04-2018 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του τελωνείου Ναυπλίου,
καταλογίζεται σε βάρος της (επών.) GASA (ον.) KRISTINA
του KUTJTIM και της BERBIE, ή KARASANI FESTIME γεν.
03-12-1975 στην Αλβανία, αγνώστου διαμονής, κάτοχος
του αριθμ. BG1264581 διαβατηρίου των Αλβανικών αρχών με ΑΦΜ 123874237, το παρακάτω ποσό:
Πρόστιμο
: € 1.500,00
Τ.Χ. (2%)
: € 30,00
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.)
: € 6,00
Σύνολο
: € 1.536,00
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω πρόστιμο επεβλήθη για τελωνειακή
παράβαση με την έννοια των άρθρων 142 παρ. 2, 155
παρ. 2 του Ν.2960/01. Κατά της πράξης επιτρέπεται η
άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών
Δικαστηρίων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66
του ν.2717/99 (Κ.Δ.Δ.), όποος τροποποιήθηκε και ισχύει,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την κατά νόμο επομένη της επίδοσης της παρούσης
πράξεως από μέρους των υπαιτίων μονίμων κατοίκων
Ελλάδος, και εντός ενενήντα (90) ημερών από τους υπαιτίους τους διαμένοντας στην αλλοδαπή (παρ. 6 του ιδίου
άρθρου και νόμου).
Κρίθηκε και έγινε στο Ναύπλιο την 23-04-2018.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 18534/6955
(6)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής ΥγείαςΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» Δήμου Καισαριανής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
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όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α' βαθμού.
6. Την 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής περί συγχώνευσης τριών (3) Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Καισαριανής και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με
ονομασία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής
Υγείας - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 935/B΄/23-5-2011.
7. Την 45/2018 Ορθή Επανάληψη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής, περί τροποποίησης της
συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής
Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας
επιχορήγησης.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 45873/17114/01.06.2017
(ΦΕΚ 2055/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 59395/21881/14.07.2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 3. ΠΟΡΟΙ του ΝΠΔΔ, το οποίο
έχει ως εξής:
3. ΠΟΡΟΙ
i. H ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Καισαριανής ανερχόμενη έως του ποσού των 1.300.000€.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής ύψους 920.000,00€ για το έτος 2018.
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, υπό Κ.Α. 6715.0008 και
για τα επόμενα έτη θα προβλέπεται στους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
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Αριθμ. 23691
(7)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α/27-12-2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Το άρθρο 3, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ και των άρθρων 2 και 3 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν.4484/2017.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την 14192/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.
6. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/
Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 696/30-3-2018 αίτημα του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου
με το οποίο καθορίζεται ο αριθμός και η ειδικότητα των
υπαλλήλων που πρόκειται να μετακινηθούν.
8. Την με Α.Π.346/5-3-2018 βεβαίωση για την ύπαρξη
των πιστώσεων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΤήνουΆνδρου ως εξής:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

1

ΤΕ17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

10

2

ΤΕ3

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

20

3

ΠΕ3

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

20

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
3.500,00 € για το τρέχον έτος 2018 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Τήνου-Άνδρου στους παρακάτω ΚΑΕ: 00-6421,
10-6422 και 30-6422.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

17630

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 5794/54134
(8)
Τροποποίηση της 16987/183675/19.9.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λάρισας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄21) με το οποίο προστίθεται άρθρο
28Α στο ν.4325/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις (Α΄47).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του
ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄143), όπως
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9
(παρ. 15 και 16) του ν.2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (Α΄113).
5. Τις διατάξεις του π.δ.138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας».
6. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
7. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21.12.2010 (Β΄1984)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης
ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
8. Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ.127080/57510/31.12.2010)
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
9. Το αριθμ. Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
10. Την 16987/183675/19.9.2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2701/Β΄2014) (ΑΔΑ: Ω3ΗΙΟΡ1012Ξ) με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας».

Τεύχος Β’ 1600/09.05.2018

11. Την 3607/14.3.2018 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης
της ληξιάρχου Ουρανίας Μαστοροδήμου του Κωνσταντίνου.
12. To 4798/11.4.2018 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας με το οποίο διαβιβάστηκε η 598/26.3.2018 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας, με
την οποία η υπάλληλος του Δήμου Ελασσόνας Ουρανία
Μαστοροδήμου του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α', απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της ληξιάρχου Δ.Ε. Αντιχασίων για
προσωπικούς λόγους και ορίζεται ως ληξίαρχος Δ.Ε.Αντιχασίων η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Κατσιαβού
του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με βαθμό Α΄, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 16987/183675/19.9.2014 απόφαση
της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Β΄2701) (ΑΔΑ: Ω3ΗΙΟΡ10-12Ξ)
με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους
του Δήμου Ελασσόνας», και συγκεκριμένα αναθέτουμε την
άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων του Δήμου Ελασσόνας, λόγω απαλλαγής της Ουρανίας Μαστοροδήμου του Κωνσταντίνου, η οποία ασκούσε
καθήκοντα ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων,
για προσωπικούς λόγους, στην κάτωθι υπάλληλο:
Ληξιαρχική Περιφέρεια
Ελασσόνας

Δ.Ε.

ΟνοματεΠατρώπώνυμο
νυμο
υπαλλήλου

Δ.Ε.
Μαρία
ΑθανάΑντιχαΚατσιαβού σιος
σίων

Κλάδος

Βαθμός

ΠΕ Κοινωνικής
Πολιτικής και
Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας

Α'

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 16987/183675/19.9.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 2701) (ΑΔΑ:
Ω3ΗΙΟΡ10-12Ξ).
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 23 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 60
(9)
Κατάργηση Τομέων του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: το άρθρο 1
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης -Νομική μορφή
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των Α.Ε.Ι.», το άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο 10 «Ίδρυση
και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα» και το άρθρο
84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α έως Ε».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α'254)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2013 «Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων -Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 123/03-06-2013).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, αριθμ. 6/20-2-2018 συνεδρίαση και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της ΣΔΟ, αριθμ. 24/19-12-2017
συνεδρίαση καθώς και το αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/2146/
28-3-2018 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος.
5. Την αριθμ. 193992/Ζ1/10-11-2017 Διαπιστωτική
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θητεία από 1-12-2017
έως 30/11/2021 (ΦΕΚ 579/Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2017).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την κατάργηση των υφιστάμενων Τομέων του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης:
Α' Τομέας Μαθημάτων Γενικής και Φορολογικής Λογιστικής,
Β' Τομέας Μαθημάτων Διοικητικής - Μηχαν/κης Λογιστικής και
Γ' Τομέας Μαθημάτων Οικονομικών - Νομικών και Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 61
(10)
Κατάργηση Τομέων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνω-
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ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: το
άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», το άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο
10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα»
και το άρθρο 84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α έως Ε».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2013 «Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 123/03-06-2013).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, αριθμ. 6/13-10-2017 συνεδρίαση και τη
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ΣΔΟ,
αριθμ. 4/05-04-2017 συνεδρίαση καθώς και το αριθμ.
Πρωτ. ΔΦ 30/2385/17-4-2018 έγγραφο της Προέδρου
του Τμήματος.
5. Την αριθμ. 193992/Ζ1/10-11-2017 Διαπιστωτική
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θητεία από 1-12-2017
έως 30/11/2021 (ΦΕΚ 579/Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2017).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την κατάργηση των υφιστάμενων Τομέων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης:
Α΄ Τομέας Μαθημάτων «Πληροφορία και υπηρεσίες
πληροφόρησης» και Β΄ Τομέας Μαθημάτων «Επεξεργασία και Διαχείριση Υλικού και Πληροφοριών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία 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 ιστοσελίδα 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 υπηρεσίες 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 Συνδρομητές. 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 δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02016000905180008*

