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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 11444 (1)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−

ριότητας για την ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογισμικού κ.λπ.», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010.
2. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».
3. Την 2061120/26−8−1997 απόφαση του Υπουρ. Οικονο−

μικών «Ορισμός κυρίων διατακτών».
4. Την 2062200/6414/004/1−9−1997, απόφαση του Υπουρ. 

Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

5. Το Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και 
εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

6. Την 194902/69 απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί δι−
αδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού 
χαρακτήρα δαπανών».

7. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 από−
φασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
κ.λπ.» (Β΄285), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα από 01/10/2013 έως 31/12/2013, 
της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Θεσσα−
λονίκης σε 1.860,00 € (μηνιαίο ποσό 620,00€).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολο−
γισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90−23/235 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2013.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από 
τον Προϊστάμενο, μέσω χρηματικού εντάλματος, από την 
Δ΄ Δ.Ο.Υ., για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των 
γραφείων της ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής 
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής 
της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη 
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής με α/α 90890.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2013

Η Διευθύντρια Υ.Δ.Ε. κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Β΄ Τμήματος

ΜΙΡΑΝΤΑ ΟΥΖΟΥΝΗ
F

    Αριθμ. 65755/13498 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26487/5773/5−6−2013 (ΦΕΚ  

1525/τ.Β΄/21−6−2013) απόφασης «Καθορισμός του ανώ−
τατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπη−
ρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το έτος 2013».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 παρ. 

Ι. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010, όπως σήμερα ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 
141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99 
(ΦΕΚ 35/τ. Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρ−
θρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15−3−2010) 
και σήμερα ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθμ. 26487/5773/5−6−2013 (ΦΕΚ 1525/τ.Β΄/21−
6−2013) απόφασή μας «Καθορισμός του ανώτατου ορίου 
των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, για το έτος 2013».

7. Το υπ’ αριθμ. 92548/4182/24−9−2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο διαβιβά−
στηκε στην υπηρεσία μας, με το υπ’ αριθμ. 92587/7370/26−9−
2013 έγγραφο της Δ/νσης Δ/σης της ανωτέρω Περιφέρειας 
με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της ανωτέρω απόφα−
σής μας, ως προς τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής 
Γης Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων 
(συνεχής εκτός έδρας μετακινήσεις, διεξαγωγή αναδασμών, 
εντοπισμός−έλεγχος διαθέσιμων τεμαχίων, διορθώσεις, 
συμπληρώσεις τοπογραφικών στοιχείων οριστικών διανο−
μών, έκτακτα αιτήματα ή καταγγελίες, απρόβλεπτα φυσικά 
φαινόμενα, αυτοψίες, έλεγχοι και μετρήσεις πεδίου κατόπιν 
αιτημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε περιπτώσεις κατολισθήσεων, υπερχειλίσεων ή 
άλλων παρεμφερών αποκατάστασης οδών−τεχνικών έργων 
κ.λπ.) και 

8. Τη βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου ότι, υπάρχει εξασφαλισμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό της ανωτέρω Περιφέρει−
ας, για το σκοπό αυτό (52.500,00 ευρώ ΚΑΕ. 291/5322.01), 
αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 26487/5773/5−6−2013 (ΦΕΚ 
1525/τ.Β΄/21−6−2013) απόφασή μας «Καθορισμός του ανώ−
τατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών με−
τακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το έτος 2013», ως εξής:

Ειδικότητα Αριθμός
Ημέρες 
εκτός 
έδρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Δ/νση 
Πολιτικής Γης)

ΠΕ Αρχιτέκτ. Μηχανικοί 
ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί 
TE Τοπογράφοι Μηχανικοί

1
1

5

20
20

20

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, η υπ’ αριθμ. 26487/5773/5−
6−2013 (ΦΕΚ 1525/τ. Β΄/21−6−2013) απόφασή μας.

Κάλυψη δαπάνης:

Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικονο−
μικού έτους 2013 ύψους: (52.500,00 ευρώ ΚΑΕ.291/5322.01).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 31 Οκτωβρίου 2013

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F

Aριθμ. 4694 (3)
    Απόρριψη αιτημάτων της Tynagh Iron Mines Ltd για την 

χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στην νήσο 
Σέριφο.

  Με την υπ’ αριθμ. 4694/31−10−2013 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, απορρίφθηκαν οι από 20/3/2013 και με αρ. πρ. 
1272/12−4−2013, 1273/12−4−2013, 1274/12−4−2013, 1275/12−4−
2013 αιτήσεις της Tynagh Iron Mines Ltd για την χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε τέσσερις (4) 
περιοχές της νήσου Σερίφου, οι οποίες ορίζονται από 
τις παρακάτω συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):

Περιοχή Α (9,26 km2)
(αίτηση με αρ πρ. 1274/12−4−2013)

Σημείο ΧΕΓΣΑ87 ΥΕΓΣΑ87
Α 536.948,526 4.110.676,693
Β 541.398,982 4.112.833,728
C 541.397,495 4.113.286,945
D 540.376,826 4.113.882,067
Ε 536.938,642 4.113.916,251

Περιοχή B (5,93 km2)
(αίτηση με αρ. πρ. 1272/12−4−2013)

Σημείο ΧΕΓΣΑ87 ΥΕΓΣΑ87
Α 539.687,812 4.107.958,637
Β 536.948.526 4.110.676,693
C 536.168,160 4.110.673,167
D 536.183,572 4.107.902,771

Περιοχή Γ (7,73 km2)
(αίτηση με αρ πρ. 1273/12−4−2013)

Α 539.687,812 4.107.958,637
Β 541.398,982 4.112.833,728
C 541.397,495 4.113.286,945
D 542.957,034 4.112.378,023
Ε 541.626,831 4.110.101,907
F 541.962,871 4.107.995,688

Περιοχή Δ (9,01 km2)
(αίτηση με αρ πρ. 1275/12−4−2013)

Α 536.948,526 4.110.676,693
Β 541.398,982 4.112.833,728
C 539.687,812 4.107.958,637

διότι: α) σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Υ.Α. 41337/29−11−
1982 (ΦΕΚ 24/Β/21−1−1983), η Σέριφος εξαιρείται σε όλη 
την έκτασή της υπέρ του Δημοσίου, β) σύμφωνα με το 
Ν.Δ. 4433/1964 αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του 
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Μεταλλευτικού Κώδικα που αφορούν την υποβολή αίτη−
σης μεταλλευτικών ερευνών στον Νομάρχη (τώρα Περι−
φερειάρχης), όταν πρόκειται για δημόσια έκταση και γ) η 
αίτηση για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών 
σε δημόσια έκταση είναι αυτοδικαίως άκυρη (άρθρο 26 
παρ. 5 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικα»).

Η περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
ταυ άρθρου 34 του Ν.Δ. 210/73.

Ερμούπολη, 31 Οκτωβρίου 2013

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ 

F
     Aριθμ. 34189 (4)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δημο−

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/80, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
2. Τη συστατική πράξη ίδρυσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (ΦΕΚ 

178/τ. Α΄/18.10.85) καθώς και την τροποποίηση αυτή (ΦΕΚ 
757/τ. Β΄/6.8.2011).

3. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (ΦΕΚ 2292/τ. Β΄/3.12.2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 

226/τ.Α΄/27−10−2011).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου Γ υποπαραγράφου 

Γ1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−11−2012).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012.
7. Την υπ’ αριθμ. 4Α/2013 απόφαση του Προέδρου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 

δαπάνη ύψους 9.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 
2013 και ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00 «Αμοιβές 
έμμισθου προσωπικού» με το ποσό των 5.000€ και τον 
Κ.Α. 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές» με το ποσό των 4.000€.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Π για την αντιμε−
τώπιση επειγουσών, απρόβλεπτων και εκτάκτων εργασι−
ών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευση και αντλιοστασίων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. οι οποίοι θα απασχοληθούν για υπερωρια−
κή εργασία το έτος 2013 ως εξής: δεκαέξι (16) υπάλληλοι 
για υπερωριακή απογευματινή εργασία, μέχρι είκοσι (20) 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η παρούσα θα προκαλέσει δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2013 και 
ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00 «Αμοιβές έμμισθου 
προσωπικού» με το ποσό των 5.000 € και τον Κ.Α. 60.03 
«Εργοδοτικές εισφορές» με το ποσό των 4.000€.

Οι παραπάνω υπερωρίες θα πραγματοποιηθούν μόνο 
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πρέβεζα, 4 Νοεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ

    Αριθμ. 6554 (5)
Μεταφορά εργαστηρίων, εξοπλισμού, αρχείου και βιβλι−

οθήκης του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος  του 
Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Αριθμός Συνεδρίασης 2866/28−8−2013)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134/5−

6−2013 τ. Α΄) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση−
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών του 
Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1268/82 
(ΦΕΚ 87/16−7−82 τ.Α΄) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/6−9−11 τ. Α΄) όπως ισχύει.

4. Την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 
2861/18−6−2013).

5. Το έγγραφο με αριθμό 1478/27−8−13 της Κοσμητείας της 
Πολυτεχνικής Σχολής με τη συνημμένη σχετική εισήγηση 
(Συνεδριάσεις με αριθμό 15/15−7−2013 και 16/27−8−2013).

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά από 28−8−13 (ημερομηνία της με αριθμό 
2866/28−8−2013 συνεδρίασης Συγκλήτου) της βιβλιοθήκης, 
των εργαστηρίων, του υφιστάμενου εξοπλισμού και του 
αρχείου του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος, ύστερα 
από την αποδοχή της τεκμηριωμένης πρότασης της Κο−
σμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής για την ένταξη του 
προσωπικού και των υποδομών του Γενικού Τμήματος 
στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής μετά την κατάρ−
γησή του από το Π.Δ. 98/2013, ως εξής:

1. Στην Πολυτεχνική Σχολή:
Α. Η Βιβλιοθήκη, το αρχείο και ο υπόλοιπος εξοπλισμός 

του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος.
Β. Τα παρακάτω εργαστήρια με τον εξοπλισμό τους:
Β1. «Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθό−

δων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων» όπως 
μετονομάσθηκε μετονομάσθηκε με την Υ.Α. 90122/Β1/27−
7−09 (ΦΕΚ 1577/31.7.09 τ. Β΄) το «Εργαστήριο Προγραμ−
ματισμού και Εφαρμογών Η/Υ» το οποίο είχε ιδρυθεί με 
το Π.Δ. 317/13.9.90 (ΦΕΚ 130/27−9−90 τ. Α΄) και λειτουργεί 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που περιέχεται 
στην Υ.Α. 90122/Β1/27−7−09 (ΦΕΚ 1577/31−7−09 τ. Β΄).

Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη πρόταση της Κοσμη−
τείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ:

«Το εν λόγω εργαστήριο εντάσσεται στην Πολυτεχνική 
Σχολή προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο εκπαιδευτικά και συγχρόνως να διασφαλι−
στούν οι απρόσκοπτες ερευνητικές εργασίες των καθηγη−
τών που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό και έχουν ενταχθεί 
σε διάφορα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Με−
θόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, 
εντασσόμενο στην Πολυτεχνική Σχολή, θα συνεχίσει να 
αποτελεί μονάδα άσκησης των φοιτητών και συγχρόνως 
θα διατηρήσει τον συντονισμό των γενικών μαθημάτων 
Πληροφορικής για όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής 
Σχολής, όπως γινόταν από τον Τομέα Υπολογιστικών 
Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ.»

Β2. «Εργαστήριο Φυσικής» το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 
433/22.6.76 (ΦΕΚ 165/76 τ. Α΄) κατανεμήθηκε στο καταργη−
θέν Γενικό Τμήμα με την Υ.Α. Β1/107/1.2.83 (ΦΕΚ 73/24−2−83 
τ. Β΄) και λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
που περιέχεται στο Π.Δ. 317/90 (ΦΕΚ 130/27−9−90 τ.Α΄).
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Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη πρόταση της Κοσμη−
τείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ:

«Το εν λόγω εργαστήριο υποστηρίζει την εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων, μετα−
πτυχιακές εργασίες φοιτητών Μεταπτυχιακών Προγραμ−
μάτων Σπουδών και διπλωματικές εργασίες φοιτητών 
διαφόρων Τμημάτων της Πολυτεχνικής.

Έχει μια σύνθετη δομή και λειτουργία και η φύση και 
το ερευνητικό έργο που υποστηρίζει το Εργαστήριο 
Φυσικής, καθιστά αδύνατη την ένταξή του σε ένα μόνο 
Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Μια τέτοια εξέλιξη θα 
δημιουργήσει δυσκολίες όχι μόνο ως προς την παρο−
χή εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου και ως προς 
τον συντονισμό όλων των μαθημάτων Φυσικής, αλλά 
και γενικότερα στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας 
και του έργου του, καθώς επίσης και στη δυνατότητα 
ένταξης των καθηγητών του καταργηθέντος Γενικού 
Τμήματος σε περισσότερα του ενός Τμήματα της Πολυ−
τεχνικής Σχολής. Θα δημιουργήσει, επίσης, προβλήματα 
που σχετίζονται με την συνεργεία όλων των καθηγητών 
του Τομέα Φυσικής, ανεξάρτητα από την ένταξή τους.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω ένταξη συνάδει και με την 
πρόταση ένταξης των καθηγητών, που δραστηριοποιούνται 
στον επιστημονικό−ερευνητικό χώρο του Εργαστηρίου Φυ−
σικής, καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες αιτήσεις τους.»

Β3. «Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μαθηματικών» όπως 
μετονομάσθηκε με την Υ.Α. 90120/Β1/27−7−09 (ΦΕΚ 1574/31−
7−09 τ. Β΄) το «Εργαστήριο Παραστατικής Γεωμετρίας και 
Προοπτικής» το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. της 31 Αυγ./18 
Σεπτ. 57 (ΦΕΚ 185 Α΄), κατανεμήθηκε στο καταργηθέν 
Γενικό Τμήμα με την Υ.Α. Β1/107/1−2−83 (ΦΕΚ 73/24.2.83 τ. 
Β΄) και λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
που περιέχεται στο Π.Δ. 446/93 (ΦΕΚ 185/7−10−93 τ. Α΄).

Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη πρόταση της Κοσμη−
τείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ:

«Το Εργαστήριο Μη−γραμμικών Μαθηματικών αποτελεί 
μετεξέλιξη του Σπουδαστηρίου Γεωμετρίας και Προο−
πτικής που είχε θεσμοθετηθεί και λειτουργούσε στον 
Τομέα Μαθηματικών του πρώην Γενικού Τμήματος.

Οι καθηγητές του Τομέα Μαθηματικών εντάσσονται 
σε διάφορα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η ύπαρ−
ξη του Εργαστηρίου είναι ζωτικής σημασίας, γιατί θα 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. Σε διοικητικό 
επίπεδο, θα αποτελεί μια μονάδα που θα διασφαλίζει 
τον συντονισμό όλων των μαθημάτων Μαθηματικών σε 
όλα τα Τμήματα και θα εισηγείται στην Κοσμητεία για 
εκπαιδευτικά θέματα. Μέσα από το Εργαστήριο οι μαθη−
ματικοί θα μπορούν να προωθούν πιο αποτελεσματικά 
δραστηριότητες απαραίτητες για την επιστημονική τους 
επιβίωση όπως διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων 
και χρηματοδότησης, διαλέξεις, προσκλήσεις συνεργα−
τών, οργάνωση σεμιναρίων, θερινών σχολείων και συ−
νεδρίων.»

Β4. «Μαθηματικό Σπουδαστήριο» το οποίο ιδρύθηκε 
με το Β.Δ. της 31 Αυγ./18 Σεπτ. 57 (ΦΕΚ 185 Α΄) και κα−
τανεμήθηκε στο καταργηθέν Γενικό Τμήμα με την Υ.Α. 
Β1/107/1.2.83 (ΦΕΚ 73/24.2.83 τ. Β΄).

Η ευθύνη της διαχείρισης των παραπάνω εργαστηρίων, 
της Βιβλιοθήκης, του αρχείου και του υπόλοιπου εξο−
πλισμού του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος ανήκει 
στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής.

2, Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής το «Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής» το οποίο 
ιδρύθηκε με το Π.Δ. 317/13−9−90 (ΦΕΚ 130/27−9−90 τ. Α΄) 
και λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
που περιέχεται στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα.

Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη πρόταση της Κοσμη−
τείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ:

«Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής δραστηριοποιείται στη 
μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων υλικών τόσο θεωρητικά όσο 
και πειραματικά σε μικρο και νανοκλίμα−κα και εφαρμογές 
στην Νανοτεχνολογία. Οι καθηγητές του Τομέα Μηχανικής 
του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος, που δραστηριοποιού−
νται και στο Εργαστήριο Μηχανικής, εντάχθηκαν στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.»

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 36 (6)
Αναπλήρωση Προέδρου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  του Αρι−
στοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 31448/26−7−2013 πράξη του Πρύτανη 

περί ορισμού Προέδρου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής έως τις 31.8.2015 
(ΦΕΚ 378/ΥΟΔΔ/6.8.2013).

2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 Ν. 4009 (ΦΕΚ 
195/Α΄/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

Τον Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Συ−
μεών Γραμμενίδη του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 368129 ως 
αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 
του, έως τις 31.8.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2013 

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ − ΠΑΠΑΚΗ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

      Στο Φ.Ε.Κ. 778/τ.Β΄/4−4−2013 στο οποίο δημοσιεύθη−
κε η αριθμ. 10557/2448/28−2−2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας, περί ορισμού του ανώτατου ορίου των επι−
τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Αρταίων Νο−
μού Άρτας για το έτος 2013, διορθώνεται, 

από το εσφαλμένο «....Ε. Δ/νση Διοικητικών και Οικο−
νομικών Υπηρεσιών 1. Τρεις (3) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ1, 
πενήντα (50) ημέρες, έκαστος.....», 

στο ορθό «.....Ε. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπη−
ρεσιών 1. Δεκατρείς (13) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ1, πενήντα 
(50) ημέρες, έκαστος........».

(Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου−Δυτ. Μακεδο−
νίας 65932/13536/31−10−2013).

(Από την Αποκεντρωμένη   Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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