
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-
τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαι-
νομένων που εκδηλώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2016 
στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και 
Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικι-
σμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της ΔΕ. 
Μαντινείας, Πηγαδακίων της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέ-
ας και Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου 
Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3 Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής οτην 
τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα 
λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτημα-
τολογικό Γραφείο.

4 Σύσταση - συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 130500/Ζ1 (1)
  Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-

τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 Α') «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 13 παρ. 1 του 
Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ 156 Α') «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε-
μάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ-

τικών και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε στο 
άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 εδάφ. ε' του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α') 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 47 παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), του 
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α') και του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης ....και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α').

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 195 Α') «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. Υ27/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168, τ.Β') απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
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Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.

11. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168, τ.Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη», 
όπως ισχύει.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 3506/3-6-2016 έγγραφο του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το απόσπασμα 
πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (αριθμ. 1/
26-5-2016) καθώς και τα αποσπάσματα πρακτικών των 
Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13. Την αριθ. πρωτ. 94515/Β2/9-6-2016 Εισήγηση του 
Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 
0223/1/13-4-2016, 0223/2/13-4-2016, 0223/3/13-4-2016 
και 0223/4/13-4-2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέω-
σης για το οικ. έτος 2016 του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

14. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών 
και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για την 
επικουρία των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 23.980,00 
ευρώ για το έτος 2016 η οποία θα καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με επιβάρυνση των Κ.Α.Ε. 0289.04, 0551.00, 0552.00 
και 0555.00 με τα ποσά των 18.680,00 ευρώ, 4.600,00 
ευρώ, 500,00 ευρώ και 200,00 ευρώ αντίστοιχα, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επι-
κουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη 
διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, 
εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς 
και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου 
για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο.

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης 
καθορίζεται μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την 
άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων 
και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες 
για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα 
ξεπερνά τις 2.335 ώρες για το έτος 2016.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) 
ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

      Αριθμ. ΠΟΛ. 1120 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαι-

νομένων που εκδηλώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2016 

στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και 

Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικι-

σμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της ΔΕ. 

Μαντινείας, Πηγαδακίων της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέ-

ας και Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου 

Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδί-

ας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 

114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του 
τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς 
το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

6. Τη με αρ. πρωτ. 166779/1163/27.06.2016 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6Δ167Λ1-
ΔΓΛ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες 
Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου λόγω των έντονων πλημμυρικών φαι-
νομένων και κατολισθήσεων που εκδηλώθηκαν στις 
25 Ιουνίου 2016 στις ανωτέρω Τοπικές Ενότητες.

7. Τη με αρ. πρωτ. 169544/1185/28.06.2016 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ω2ΝΔ7Λ1-
ΥΞΞ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι οικισμοί Μηλιάς των 
Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της Δ.Ε. Μαντινείας, Πηγαδακίων 
της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέας και Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσί-
ου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών 
φαινομένων και κατολισθήσεων που εκδηλώθηκαν στις 
25 Ιουνίου 2016 στους ανωτέρω οικισμούς.

8. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν 
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικο-
νομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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1. Παρατείνονται μέχρι και την 27/12/2016 οι προ-
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των 
φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και 
οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, 
Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους 
οικισμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της Δ.Ε. 
Μαντινείας, Πηγαδακίων της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέας και 
Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας έως και 27/12/2016. Έως την ίδια 
ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, πα-
ρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 27/12/2016 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημε-
ρομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω 
προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. οικ. 39291 (3)
Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής οτην 

τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα 

λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτημα-

τολογικό Γραφείο.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτημα-

τολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 275), όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 3α, όπως η 
παρ. 3α προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του 
Ν. 3212/2003 (Α'308).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 εδ. α' και β' και 
11) του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί 
Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄156).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α'98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ/τος 70/2015 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α'114).

5. Την υπ' αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β'2183).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 
10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμο-
διοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου 
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην ανώνυμη 
εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. » (Β'416).

7. Το υπ' αριθμ. 691/6/5-7-2016 Απόσπασμα Πρακτι-
κού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εται-
ρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Νέας Πε-

ντέλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπάγεται 
στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογρά-
φησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακεί-
ου Χαλανδρίου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό 
στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Περιβάλλοντος
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ι

      Αριθμ. 104827/2006 (4)
Σύσταση - συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του 

Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
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Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 33 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 94 Α') και τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 
1γ του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 134 Α')

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 249, 251, και 253 
του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α') , όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Την εγκύκλιο 18 (αριθ. πρωτ. οικ. 25169/03-08-2016) 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώ-
σεις του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπο-
λογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α'), τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, απο-
φασίζουμε:

1. Συστήνουμε - συγκροτούμε στην έδρα της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας , πενταμελές υπηρεσιακό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατά-
σταση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας, αποτελούμενο από τους κάτωθι:

α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του (Κοζάνη). Αν ο αριθμός των 
υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του , ορίζονται υπάλλη-
λοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπρόσωπους των υπαλλήλων με 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί, 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων

2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό 
τουλάχιστον Γ'.

3. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οικείας υπη-
ρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είναι 
αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή 
του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσι-
ακά του καθήκοντα.

4. Τα μέλη, ο γραμματέας και ο εισηγητής του Υπηρεσι-
ακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Περιφερει-
άρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ένα από τα υπό 1α. τακτικά 
μέλη ορίζεται ως πρόεδρος και ένα αναπληρωτής αυτού. 
Τα υπό 1β. μέλη εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυ-
στική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β')απόφασης 
του Υπ. Προεδρίας, όπως ισχύει. Αν λυθεί η υπαλληλική 
σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτι-
κό μέλος ορίζεται ο επόμενος σε σειρά εκλογής, για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

5. Η θητεία των μη αιρετών μελών του υπηρεσιακού 
συμβουλίου, που συγκροτείται με την παρούσα απόφα-
ση, λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων 
Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007), οπότε και 
συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 
249 του Ν. 3852/2010 , ενώ η θητεία των αιρετών εκπρο-
σώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα που 
αφορούν υπάλληλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), αντί των δύο αιρετών 
εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο 
αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Αυγούστου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  

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