
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της 89186/26.6.2019 απόφασης 
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ, ΦΕΚ 2925/Β΄/2019) με θέμα: 
«Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 
186/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, 
για την πεζοδρόμηση του υπό διαμόρφωση τμή-
ματος (πάροδος Δ. Μπάλκου), από την οδό Δη-
μητρίου Μπάλκου έως την Περδικάρη (μεταξύ 
των ΟΤ.47 και ΚΧ 51) στα πλαίσια της υποβαλλό-
μενης μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ», λόγω μη τήρησης της διαδικασίας της 
παραγράφου β (στοιχείο 2) του με αριθμ. πρωτ. 
Δ.Ο.Υ- οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 έγγραφο του 
ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυ-
κλοφορίας (ν. 2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει)]».

2 Ανάκληση της 67996/14.5.2019 απόφασης (ΑΔΑ: 
ΩΝ2ΧΟΡ1Γ-5Ν7, ΦΕΚ 1804/Β΄/2019) με θέμα: 
«Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 
297/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για 
την πεζοδρόμηση της οδού Δ. Μπάλκου στα πλαί-
σια της υποβαλλόμενης μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ”», λόγω μη τήρησης της 
διαδικασίας της παραγράφου β (στοιχείο 2) του 
με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ- οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 
έγγραφο του ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με 
θέμα: «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδι-
κας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2629/1999 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει)]».

3 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στα Ληξιαρχεία 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λουτρακί-
ου  - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Νομού Κο-
ρινθίας.

4 Tροποποίηση - συμπλήρωση της 305203/
11.12.2018 απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης, 
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες, για το μόνιμο και αποσπα-
σμένο προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Πε-
ριφερειάρχη Κρήτης και στα Γραφεία Αντιπεριφε-
ρειαρχών Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, για το 
έτος 2019».

5 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 32/
22.2.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου θέμα «Έγκριση Κανονισμών 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαθημα-
τικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.: 150178 (1)
Ανάκληση της 89186/26.6.2019 απόφασης 

(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ, ΦΕΚ 2925/Β΄/2019) με θέμα: 

«Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 

186/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, 

για την πεζοδρόμηση του υπό διαμόρφωση τμή-

ματος (πάροδος Δ. Μπάλκου), από την οδό Δη-

μητρίου Μπάλκου έως την Περδικάρη (μεταξύ 

των ΟΤ.47 και ΚΧ 51) στα πλαίσια της υποβαλλό-

μενης μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ», λόγω μη τήρησης της διαδικασίας της 

παραγράφου β (στοιχείο 2) του με αριθμ. πρωτ. 

Δ.Ο.Υ- οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 έγγραφο του 

ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ 

ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα 

ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυ-

κλοφορίας (ν. 2629/1999 όπως έχει τροποποιη-

θεί και ισχύει)]».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) «Κύρωση 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 
10 παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθ. 48, του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/
Α΄/17.12.2014).

2. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
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των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/7.6.1998) «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2012) «Νέα αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 
άρθρα 6 και 280 αυτού.

5. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

6. Το ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.2016) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις».

7. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του 
ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώ-
δικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικει-
οθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

8. Την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/2003) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής 
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

9. Την με αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β΄/2011) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδη-
γιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ‐ΣΕΕΟ)».

10. Την αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.5.2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μι-
χελάκης του Πολυκάρπου.

11. Την με αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.1.2015 Εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέ-
λεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας ‐ Εφαρμογή των 
διατάξεων του αρθ. 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 του ν. 4313/2014».

12. Το αριθμ. ΔΟΥ/1626/Φ‐922/2.4.2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέ-
τησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη των 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

13. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις».

14. Το με αριθμ. 15109/13-0-513 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

15. Την αριθμ. οικ.35082/1652/5.6.2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΝΛ5ΟΡ1Γ‐ΓΟΤ) για 
την «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

16. Την αριθμ. οικ.19783/269/14.4.2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω7ΑΟΡ1Γ‐ΤΟ2) 
για την «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
35082/1652/5.6.2014 απόφασης Γενικής Γραμματέως 
περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

17. Το αριθμ. οικ.33278/394/8.6.2015 έγγραφο του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η.‐Δ.Μ. «Οδη-
γίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πλη-
ρότητας φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και 3 
του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθ. 48, του ν. 4313/2014, ΦΕΚ 261/
Α΄/17.12.2014)».

18. Το αριθμ. ΔΟΥ/1978Φ‐922/18.5.2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών και Δ/νσης Οδικών 
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, «διευκρινήσεις σχετικά με την 
έγκριση μελετών καθορισμού μέτρων, που αφορούν στη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση προγραμ-
ματισμένων έργων σε οδούς που εμπίπτουν στο άρθρο 
52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

19. Το αριθμ. ΔΟΥ/4373/Φ‐255/5.10.2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «περί έγκρισης μελετών κα-
θορισμού μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας 
σε οδούς, που εμπίπτουν τις διατάξεις του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

20. Την αριθμ. οικ.: 121885/20.9.2018 (ΦΕΚ 4107/
Β΄/2018) απόφαση Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.: «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητι-
κών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας” 
στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Γενικής Διαύθυνσης της Χωροταξι-
κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας».

21. Το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ).

22. Το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

23. Το με αριθμ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252/26.3.2018 έγγραφο 
του ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. Δ/
ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης της κυ-
κλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2629/1999 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)).

24. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ- οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 
έγγραφο του ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / 
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (ν. 2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)]».

25. Την με αριθμ. 89186/26.6.2019 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΒΛΛ01-62Ψ, ΦΕΚ 2925Β/2019) με θέμα: «Έγκριση κυκλο-
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φοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 186/2019 απόφασης 
του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την πεζοδρόμηση του υπό 
διαμόρφωση τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου), από την 
οδό Δημητρίου Μπάλκου έως την Περδικάρη (μεταξύ 
των ΟΤ.47 και ΚΧ 51) στα πλαίσια της υποβαλλόμενης 
μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ”», απο-
φασίζουμε:

Την ανάκληση της με αριθμ. 89186/26.6.2019 από-
φασης (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ, ΦΕΚ 2925/Β΄/2019) με θέμα: 
«Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 186/
2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την πε-
ζοδρόμηση του υπό διαμόρφωση τμήματος (πάροδος 
Δ. Μπάλκου), από την οδό Δημητρίου Μπάλκου έως την 
Περδικάρη (μεταξύ των ΟΤ.47 και ΚΧ 51) στα πλαίσια της 
υποβαλλόμενης μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ”», διότι όπως προέκυψε από περαιτέρω έλεγχο 
της Υπηρεσίας, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της πα-
ραγράφου β του (23) σχετικού εγγράφου του ΥΠΥΠΜΕ / 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(Δ13) και ειδικότερα οι διαδικασίες στο στοιχείο 2 αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 150189 (2)
Ανάκληση της 67996/14.5.2019 απόφασης 

(ΑΔΑ: ΩΝ2ΧΟΡ1Γ-5Ν7, ΦΕΚ 1804/Β΄/2019) με 

θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

της αριθμ. 297/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δή-

μου Πρέβεζας, για την πεζοδρόμηση της οδού 

Δ. Μπάλκου στα πλαίσια της υποβαλλόμενης 

μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝ-

ΔΡΕΑ”», λόγω μη τήρησης της διαδικασίας της 

παραγράφου β (στοιχείο 2) του με αριθμ. πρωτ. 

Δ.Ο.Υ- οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 έγγραφο του 

ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ 

ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα 

ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυ-

κλοφορίας (ν. 2629/1999 όπως έχει τροποποιη-

θεί και ισχύει)]».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) «Κύρωση 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 

10 παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθ. 48, του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/
Α΄/17.12.2014).

2. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/7.6.1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2012) «Νέα αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 
άρθρα 6 και 280 αυτού.

5. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

6. Το ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.2016) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις».

7. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του 
ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22.12.2016)  «Πτωχευτικός 
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οι-
κειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-
ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

8. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/
Β΄/2003) υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδι-
αγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

9. Την με αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β΄/2011) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδη-
γιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ‐ΣΕΕΟ)».

10. Την αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.5.2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μι-
χελάκης του Πολυκάρπου.

11. Την με αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.1.2015 Εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέ-
λεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας ‐ Εφαρμογή των 
διατάξεων του αρθ. 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 του ν. 4313/2014».

12. Το αριθμ. ΔΟΥ/1626/Φ‐922/2.4.2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέ-
τησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη των 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

13. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις».

14. Το με αριθμ. 15109/13-0-513 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ.35082/1652/5.6.2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΝΛ5ΟΡ1Γ‐ΓΟΤ) για 
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την «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

16. Την αριθμ. οικ.19783/269/14.4.2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω7ΑΟΡ1Γ‐ΤΟ2) για την 
«Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 35082/
1652/5.6.2014 απόφασης Γενικής Γραμματέως περί 
άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

17. Το αριθμ. οικ.33278/394/8.6.2015 έγγραφο του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η.‐Δ.Μ. «Οδη-
γίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πλη-
ρότητας φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και 3 
του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 9 του άρθ. 48, του ν. 4313/2014, ΦΕΚ 261/
Α΄/17.12.2014)».

18. Το αριθμ. ΔΟΥ/1978Φ‐922/18.5.2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών και Δ/νσης Οδικών 
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, «διευκρινήσεις σχετικά με την 
έγκριση μελετών καθορισμού μέτρων, που αφορούν στη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση προγραμ-
ματισμένων έργων σε οδούς που εμπίπτουν στο άρθρο 
52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

19. Το αριθμ. ΔΟΥ/4373/Φ‐255/5.10.2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «περί έγκρισης μελετών κα-
θορισμού μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας 
σε οδούς, που εμπίπτουν τις διατάξεις του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

20. Την αριθμ. οικ.: 121885/20.9.2018 (ΦΕΚ 4107/
Β΄/2018) απόφαση Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.: «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής δι-
οικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυν-
σης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας».

21. Το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ).

22. Το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

23. Το με αριθμ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252/26.3.2018 έγγραφο 
του ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. Δ/
ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης της κυ-
κλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2629/1999 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)]».

24. Το με αριθμ. Δ.Ο.Υ- οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 έγ-
γραφο του ΥΠΥΠΜΕ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
(ν. 2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)]».

25. Την με αριθμ. 67996/14.5.2019 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΝ2ΧΟΡ1Γ-5Ν7, ΦΕΚ 1804/Β΄/2019) με θέμα: «Έγκριση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 297/2018 από-
φασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την πεζοδρόμηση 
της οδού Δ. Μπάλκου στα πλαίσια της υποβαλλόμενης 
μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ”», απο-
φασίζουμε:

Την ανάκληση της με αριθμ. 67996/14.5.2019 από-
φασης (ΑΔΑ: ΩΝ2ΧΟΡ1Γ-5Ν7, ΦΕΚ 1804/Β΄/2018) με 
θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθμ. 
297/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την 
πεζοδρόμηση της οδού Δ. Μπάλκου στα πλαίσια της 
υποβαλλόμενης μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ”», διότι όπως προέκυψε από περαιτέρω έλεγχο 
της Υπηρεσίας, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της πα-
ραγράφου β του (24) σχετικού εγγράφου του ΥΠΥΠΜΕ / 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(Δ13) και ειδικότερα οι διαδικασίες στο στοιχείο 2 αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 222596 (3)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στα Ληξιαρ-

χεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λου-

τρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Νομού 

Κορινθίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/
τ.Α΄/15.6.1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής 
Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
ΟΤΑ σύμφωνα με το ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β΄/
22.12.2010).

6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. Φ.127080/57510/
31.12.2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι-
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση ΟΤΑ με το ν. 3852/2010».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Την αριθμ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Συντονιστή” στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/14.12.2017) 
και 291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β΄/24.1.2019) όμοιες 
αποφάσεις.

10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώ-
ρας - Αγίων Θεοδώρων που συστάθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 3852/2010 αποτελείται από δύο (2) οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται σε δύο (2) λη-
ξιαρχικές περιφέρειες.

11. Το αριθμ. 18456/25.9.2019 έγγραφο του Δημάρχου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων στο οποίο 
εκθέτει ότι είναι γι’ αυτόν ιδιαίτερα δύσκολη η άσκηση 
καθηκόντων ληξιάρχου και προτείνει την ανάθεση των 
καθηκόντων αυτών για κάθε ληξιαρχική περιφέρεια των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώ-
ρας - Αγίων Θεοδώρων στους παρακάτω δημοτικούς 
υπαλλήλους:

α) Γκιώνη Κωνσταντίνο του Απόστολου, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας 
Λουτρακίου - Περαχώρας.

β) Μάνδρα Ευδοκία του Χρήστου, ειδικότητας ΤΕ Διοι-
κητικού για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αγίων 
Θεοδώρων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχων 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λουτρακίου - Πε-
ραχώρας - Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας στους 
παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

α) Γκιώνη Κωνσταντίνο του Απόστολου, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας 
Λουτρακίου - Περαχώρας.

β) Μάνδρα Ευδοκία του Χρήστου, ειδικότητας ΤΕ Διοι-
κητικού για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αγίων 
Θεοδώρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 10 Οκτωβρίου 2019 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Τρίπολης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ

Ι

Αριθμ. 252757 (4)
Tροποποίηση - συμπλήρωση της 305203/

11.12.2018 απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης, 

«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες, για το μόνιμο και αποσπα-

σμένο προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Πε-

ριφερειάρχη Κρήτης και στα Γραφεία Αντιπερι-

φερειαρχών Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, 

για το έτος 2019».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
....», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολο-
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ...κλπ», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (Α΄ 242) «Οργανισμός 

της Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύουν.
6. Την 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του Υπουργεί-

ου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

7. Την 5673/6.5.2016 (Β΄ 1340) (ΑΔΑ: ΩΩΙΖΟΡ1Θ-2ΑΖ), 
απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αναφορικά με την 
«Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
σε διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης» όπως 
συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την 12473/30.9.2016 
(Β΄ 3397) (ΑΔΑ: 6ΧΟΟΟΡ1Θ-66Ζ), όμοια.

8. Την 2/1757/0026/10.1.2017 (Β΄ 17) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός δι-
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καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία».

9. Την 305203/11.12.2018 (ΑΔΑ:6ΡΠ97ΛΚ-8ΩΒ) απόφα-
ση, «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό που 
υπηρετεί στο Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης και στα 
Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Ηρακλείου, Ρεθύμνης και 
Χανίων, για το έτος 2019» (Β΄6103).

10. Το γεγονός ότι το Γραφείο Περιφερειάρχη και τα 
Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών λειτουργούν, σε 24ωρη 
βάση όλες τις ημέρες του έτους, καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, στη διάθεση και εξυπηρέτηση 
του πολίτη, για το έτος 2019 απαιτείται να εργάζονται 
υπερωριακά οκτώ (8) υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, τέσσερις (4) υπάλληλοι 
στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τέσσερις (4) 
υπάλληλοι στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 
και δύο (2) υπάλληλοι στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Χανίων.

11. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την 
πληρωμή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, οικονομικού έτους 2019 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ 
0512.01 στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χανίων 03 ποσού 14.000,00 €, σύμφωνα με την 
244531/3.10.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

12. Το 244594/3.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητι-
κού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το οποίο στο 
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων υπηρετούν πλέον 
τρεις (3) υπάλληλοι, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την 305203/11.12.2018 
(Β΄ 6103) ΑΔΑ:6ΡΠ97ΛΚ-8ΩΒ απόφαση, «Καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, για το 
μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό που υπηρετεί στο 
Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης και στα Γραφεία Αντιπε-
ριφερειαρχών Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, για το 
έτος 2019», κατά το μέρος που αφορά στο προσωπικό 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και εγκρίνουμε 
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές ώρες 
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με 
αμοιβή, για έναν (1) επιπλέον υπάλληλο που υπηρετεί 
στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, για το οικονο-
μικό έτος 2019 και για το χρονικό διάστημα από τη δη-
μοσίευση της παρούσας έως και 31.12.2019.

Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης έχουν 
προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωμή αμοιβής υπερω-
ριακής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες, οικονομικού έτους 
2019 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ 0512.01 στον προϋπο-
λογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 03 ποσού 
14.000,00 €, σύμφωνα με την 244531/3.10.2019 βεβαί-
ωση της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 305203/
11.12.2018 απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 10 Οκτωβρίου 2019 

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 13768 (5)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 

32/22.2.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα «Έγκριση Κανονι-

σμών Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μα-

θηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 09/3.10.2019)

Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.3.1984) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/3.11.2008) και με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας».

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

• Τις αποφάσεις της αριθμ. 01/21.11.2018 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών θέμα 4.1 «Τροποποίηση του 
άρθρου 7, παρ. Γ και Ε του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών», 09/5.6.2019 
θέμα 6.1 «Τροποποίηση του άρθρου 8 «Επίβλεψη Δι-
δακτορικής Διατριβής», παρ. Α του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών» και 
03/2.10.2019 θέμα 10.1 «Αντικατάσταση της παρ.α, του 
άρθρου 22 «Μεταβατικές διατάξεις» του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών».

• Την αριθμ. 1297/28.2.2018 απόφαση Συγκλήτου 
(αριθμ. συνεδρ. 32/22.2.2018) με θέμα «Έγκριση Κα-
νονισμών Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μα-
θηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.» (ΦΕΚ 933/
τ.Β΄/16.3.2018).

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ 
αριθμ. 32/22.2.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 
933/τ.Β΄/16.3.2018), θέμα «Έγκριση Κανονισμών Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
υπ’ αριθμ. 01/21.11.2018, 09/5.6.2019 και 03/2.10.2019 
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συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματι-
κών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, ως προς το άρθρο 7, παρ. Γ και Ε, το άρθρο 8, 
παρ. Α και το άρθρο 22, ως ακολούθως:

Άρθρο 7.
Διαδικασία επιλογής Υ.Δ.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο/Η Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια όλου 

του ακαδημαϊκού έτους, να υποβάλλει αίτηση στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην 
περίπτωση σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος ο υποψήφιος υποβάλει εμπρόθε-
σμα την αίτησή του.

1. Αίτηση (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) που παρέχεται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναφέ-
ρονται τα:

i. Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής,
ii. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής 

Διατριβής η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνι-
κής (άρθρο 38, παρ. 2 του ν. 4485/2017),

iii. Προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α 
(άρθρο 38, παρ. 2 του ν. 4485/2017) ανήκει σε όσους/ες 
έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017.

2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου ή ισόκυρου δημόσιου εγγράφου ταυτοπρο-
σωπίας.

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38, παρ. 2 
του ν. 4485/2017).

4. Φωτοτυπία Πτυχίου / Διπλώματος ή βεβαίωση πε-
ράτωσης σπουδών.

5. Φωτοτυπία Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή 
βεβαίωση περάτωσης σπουδών από Σχολές Θετικών Επι-
στημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών. 
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεού-
νται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας 
από το ΔΟΑΤΑΠ.

6. Πιστοποιητικό/ά γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον 
υπάρχουν (προαιρετικά), και υποχρεωτικά Πιστοποιητι-
κό επάρκειας ξένης γλώσσας εάν αναφέρεται ως ειδική 
προϋπόθεση σε αντίστοιχη σχετική προκήρυξη συγκε-
κριμένου θέματος Διδακτορικής Διατριβής, στην οποία 
ανταποκρίνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α. 
Για Υ.Δ. της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση του Κρα-
τικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, που 
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το πιστο-
ποιητικό θα υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία 
πριν την σύνταξη του υπομνήματος από την Τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης που αφορά την εν λόγω αίτηση.

7. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη 
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων Α.Ε.Ι. της αλλοδα-
πής, ή ερευνητών σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα 
της χώρας ή της αλλοδαπής, με τους/τις οποίους/οποίες 
ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.

8. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημο-
σιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτι-
κά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες 
με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.

9. Συνοπτικό Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (άρ-
θρο 38, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Ε. Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων
H Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του Π.Α., 

αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις 
κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού 
αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατη-
γορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελεί-
ται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από την οποία εξαι-
ρείται ο επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, 
εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα, ορίζει δύο μαθήματα προς εξέταση, διεκπεραι-
ώνει τη διαδικασία της εξέτασής τους και καλεί τους υπο-
ψήφιους σε συνέντευξη. Ο κατάλογος των μαθημάτων με 
την ύλη τους και την αντίστοιχη ενδεικτική βιβλιογραφία 
ορίζεται και τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να εξεταστούν στα δύο μαθή-
ματα που έχουν οριστεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιο-
λόγησης μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία ορισμού 
της τριμελούς επιτροπής του/της υποψήφιου/ας από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Για τους/τις Υ.Δ. των οποίων 
οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 δίνεται παράταση ενός επιπλέον έτους. Κατόπιν η 
τριμελής επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι 
λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν 
πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς και ο/η προτεινόμενος/
νη επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/τή δεν έχει προταθεί 
από τον/την Υ.Δ. Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει 
τη γνώμη του/της προτεινόμενου/νης επιβλέποντος/
ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και 
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της Υ.Δ. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα 
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 38, παρ. 
3 του ν. 4485/2017).

Με απόφασή της, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί 
να ορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδα-
κτορικής Διατριβής ενός/μιας Υ.Δ. την παράλληλη επι-
τυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς 
με την εκάστοτε επιστημονική έρευνα δραστηριότητες 
(προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παρ. 
2, περιπτ. στ του ν. 4485/2017).

Άρθρο 8.
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Α. Δικαίωμα επίβλεψης (άρθρο 39, παρ. 1 του 
ν. 4485/2017)

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα 
μέλη Δ.Ε.Π. Α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του 
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει ανά πάσα 
στιγμή έως πέντε (5) (μη συνυπλογιζομένων τυχόν συνε-
πιβλέψεων), το ανώτερο, Υ.Δ. (άρθρο 45 παρ.2, περιπτ. γ 
του ν. 4485/2017).
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Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει 
της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες 
και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον προα-
ναφερόμενο νόμο και στον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών (άρθρο 42, παρ. 
3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 22.
Μεταβατικές διατάξεις

Βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
7 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019, οι διατάξεις της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 δεν εφαρμό-
ζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει 
δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου. 
Αν επταμελής επιτροπή για την έγκριση διδακτορικής 
διατριβής υποψήφιου διδάκτορα, που έχει γίνει δεκτός 
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, συγκρο-
τήθηκε χωρίς τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 41, η συγκρότησή της 
είναι νόμιμη.

Οι Υ.Δ. που ήδη εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στην 
Κατεύθυνση Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Π.Α. και δεν έχουν υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογι-
ακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, υπάγονται στις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού η ισχύς του οποίου άρχεται 
από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Οι Υ.Δ. που έχουν υπερ-
βεί το ανώτερο όριο των έξι (6) πλήρων ημερολογιακών 
ετών υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την Δ.Δ. εντός 
τεσσάρων (4) πλήρων ημερολογιακών ετών από τη δη-
μοσίευση του παρόντος κανονισμού στο ΦΕΚ.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αριθμ. 32/22.2.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
θέμα «Έγκριση Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 
(ΦΕΚ 933/τ.Β΄/16.3.2018), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 9 Οκτωβρίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

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