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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32476 (1)
Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας προς το ελληνικό δημόσιο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 

από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθ-
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-

μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του με-
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύ-
τερο του Ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου 
της από 30-4-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» 
(Α΄ 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
Ν. 4079/2012 (Α΄ 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31-12-2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επι-
κρατείας» (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 
του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 53) 
«Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγο-
ρά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις 
οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόπο-
σες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού 
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας μέχρι 
και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο 
συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

7. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

8. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Η υπ’ αριθμ. 44337/13-11-2014 (ΦΕΚ 3095 Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
περί συμψηφισμού οφειλών του Δήμου Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας προς το ελληνικό δημόσιο και τα ασφα-
λιστικά Ταμεία.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

11. Την υπ’ αριθμ. 36166/14-10-2015 (Β΄ 2252) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα.

12. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης 
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύ-
ουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

13. Τα α) υπ’ αριθμ. 33900/23-6-2016 έγγραφο του 
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, β) την υπ’ αριθμ. 
158/2016 απόφαση του Δημοτικού του Συμβούλιου και 
γ) την υπ’ αριθμ. 37287/9-5-2016 βεβαίωση οφειλής της 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

15. Την από 31-8-2016 εισήγηση του Γενικού Διευ-
θυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

16. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 
650.918,83 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ν. Αττικής. Η εν λόγω δαπά-
νη προκύπτει για το έτος 2016 και θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 07-120, αποφασίζουμε:

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 650.918,83 € 
προς το ελληνικό δημόσιο του Δήμου Κερατσινίου- Δρα-
πετσώνας Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 53) 
έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδεται σε αυτόν από 
την Η΄ δόση έτους 2016 ποσό ύψους 650.918,83 €. Ο 
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, λαμβανομένου 
υπόψη και του συμψηφισμού με την υπ’ αριθμ. 44337/
13-11-2014 (ΦΕΚ 3095 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, 
θα λάβει τελικώς το ποσό των 720.828,36 € ως Η΄ δόση 
έτους 2016.

2. Ο συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται σε βά-
ρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 158) κατά το μέρος 
που αφορά στην Η΄ δόση έτους 2016 της εξόφλησης των 
πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3756/2009. Το 

ποσό στον δικαιούχο φορέα, αποδίδεται με χρηματικές 
εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, όχι κατ’ ανάγκη ισόποσες. Με την κοινοποίηση 
των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος θα πρέπει να προ-
βεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

3. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφί-
ζεται με την παρούσα, είναι υψηλότερο από το ποσό 
της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από τον δι-
καιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. 
και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτής, με επόμενη 
οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου, ή επιστρέφεται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

4. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, ο 
Δήμος, είναι φορολογικά ενήμερος, για τις οφειλές που 
ρυθμίζονται με την παρούσα.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Αναπληρωτής Υπουργός
Ανασυγκρότησης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

(2)
Eπιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος των 

MATBER SELIM του HALIM, BERARI MOJIBOR του 

RAHOM ALI, MATBER SELIM του HALIM, BERARI 

MOJIBOR του RAHOM ALI, FARUQ MONSHI του 

MONO, M.D. OMOR KOBIRAJ του MD.AZIZ και 

MOLAH NARZUL του MANNAN.

  Με την αριθμ. 191/13/10-11-2015 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω 
παράβασης των άρθρων 119Α2, 142 παρ. 2 και 155 και 
επόμενα του Ν. 2960/2001 («Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα»), εκ βάρος των κριθέντων ως υπαιτίων:

A) MATBER SELIM του HALIM, άνευ ΑΦΜ και διαβα-
τηρίου, αγνώστου διαμονής, Β) BERARI MOJIBOR του 
RAHOM ALI, με ΑΦΜ: 146041630, άνευ διαβατηρίου, 
αγνώστου διαμονής, Γ) FARUQ MONSHI του ΜΟΝΟ, με 
ΑΦΜ: 123332006, άνευ διαβατηρίου, αγνώστου διαμο-
νής, Δ) M.D. OMOR KOBIRAJ TOY MD.AZIZ, άνευ ΑΦΜ και 
διαβατηρίου, αγνώστου διαμονής, Ε) MOLAH NARZUL 
ΤΟΥ ΜΑΝΝΑΝ, άνευ ΑΦΜ και διαβατηρίου, πρώην κάτοι-
κος Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας, νυν αγνώστου διαμονής, 
λόγω διάπραξης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας 
καπνικών προϊόντων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις.

Επεβλήθη προσωπικά εις βάρος έκαστου εκ των 
ανωτέρω υπαιτίων (MATBER SELIM του HALIM, BERARI 
MOJIBOR του RAHOM ALI, FARUQ MONSHI του MONO, 
M.D. OMOR KOBIRAJ του MD.AZIZ και MOLAH NARZUL 
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του MANNAN, πολλαπλό τέλος εκ δύο χιλιάδων εννια-
κοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λε-
πτών, <2.964,98>€ πλέον Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
επί Τ.Χ. 2,4% και κηρύχθηκαν αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον συνυπεύθυνοι για τη καταβολή του συνολικού 
πολλαπλού τέλους εκ δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακο-
σίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 
<14.824,92> πλέον Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Τ.Χ. 
2,4% για παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ

Ι

(3)
Eπιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του SUFKA 

PERLAT του SKENDER.

    Με την αριθμ. 178/13/21-12-2015 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω 
παράβασης των άρθρων 119Α2, 142 παρ. 2 και 155 και 
επόμενα του Ν. 2960/2001 («Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα»), εις βάρος του:

Κριθέντος ως υπαιτίου SUFKA PERLAT του SKENDER, 
με ΑΦΜ: 302168895, Αρ. διαβ. ΒΒ 7838835, πρώην κα-
τοίκου Συκιάς Ξυλοκάστρου, νυν αγνώστου διαμονής, 
λόγω διάπραξης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας 
καπνικών προϊόντων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις. 

Επεβλήθη προσωπικά εις βάρος του ανωτέρω υπαι-
τίου, πολλαπλό τέλος εκ επτακοσίων πενήντα ευρώ 
<750,00>€, πλέον Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Τ.Χ. 
2,4% και κηρύχθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπόχρεος για τη καταβολή του συνολικού ποσού, χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ <1.500,00> πλέον Τελών Χαρτοσή-
μου και ΟΓΑ επί Τ.Χ. 2,4% για παράβαση λαθρεμπορίας 
καπνικών προϊόντων.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ

Ι

(4)
Eπιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος των 

ARIMIA CONSTANTIN του GHEORGHE και GRECU 

TUDOREL - DANUT του SORIN.

    Με την αριθμ. 61/14/18-2-2016 καταλογιστική πρά-
ξη του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω παράβασης των 
άρθρων 119Α2, 142 παρ. 2 και 155 και επόμενα του 
Ν. 2960/2001 («Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»), εις βά-
ρος των κριθέντων ως υπαιτίων:

A) ARIMIA CONSTANTIN του GHEORGHE, πρώην κατ.
Άργους, θέση Σπανέικα, νυν αγνώστου διαμονής, άνευ 
ΑΦΜ, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 312439 / Αρχών Ρουμανίας 
δελτίου ταυτότητας και Β) GRECU TUDOREL - DANUT 
του SORIN, πρώην κατ. Άργους, θέση Σπανέικα, νυν 
αγνώστου διαμονής, άνευ ΑΦΜ, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
318536 / Αρχών Ρουμανίας δελτίου ταυτότητας, λόγω 

διάπραξης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας κα-
πνικών προϊόντων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις.

Επεβλήθη προσωπικά εις βάρος έκαστου εκ των ανω-
τέρω υπαιτίων (ARIMIA CONSTANTIN του GHEORGHE 
και GRECU TUDOREL - DANUT του SORIN), πολλαπλό 
τέλος εκ δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και 
εβδομήντα λεπτών <2.512,70 €>, πλέον Τελών Χαρτοσή-
μου και ΟΓΑ επί Τ.Χ. 2,4% και κηρύχθηκαν αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον συνυπεύθυνοι για τη καταβολή του 
συνολικού πολλαπλού τέλους εκ πέντε χιλιάδων είκοσι 
πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών <5.025,40 €> πλέον 
Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Τ.Χ. 2,4% για παράβαση 
λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 82047/776 (5)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 259/2015, απόφα-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρα-

κλείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/

30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) και το Άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 
47/Α΄/11-5-2015).

5. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-3-1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-3-1999) περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδο-
νται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το Π.δ. 135/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

8. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

9. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47870/39280/10-9-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του 
Ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
πρ. Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α..

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18-9-2013 έγγρα-
φο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: 
“Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαί-
ους χώρους λιμένων”.

12. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 207/4 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως 
αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 
259/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου, που 
αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα 
τους.

13. Την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομίας και 
Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της 
οποίας ελήφθη η απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

14. Την, υπ’ αριθμ. 80/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για 
τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

15. Την, υπ’ αριθμ. 259/2015 την απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Ηρακλείου, με την οποία αποφάσισε τις εγκρίσεις 
των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του 2016 του Δήμου Ηρακλείου, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 14-9-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-

λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση: α΄) Της μονοδρόμησης της οδού Σαλα-
μίνος, από τη συμβολή της με τη Λ. Ηρακλείου προς και 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παναθηναίων. β΄) Της 
μονοδρόμησης της οδού Δεκελείας, από τη συυμβολή 
της με την οδό Παναθηναίων προς και μέχρι την συμβο-
λή της με την οδό Ζεφύρου / έξοδο στην Λ. Ηρακλείου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων 
αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση 
αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει 
των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

8. Την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος 
φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜIΤΣΗ

Ι

Αριθμ. 4119 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δι-

επιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)» 

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτε-

ρικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/

τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις»,
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ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 
140/τ.Α΄/11-6-2013.

4. Την με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 215/14-10-2015).

6. Τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση με αριθμό 348/13-10-2015).

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

7.1. Τον ορισμό επιτροπής για την ίδρυση και λειτουρ-
γία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με 
αριθμό 2911/24-6-2015) και

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής 
Έρευνας (ΕΔΑΕ)» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής.

9. Τη θετική εισήγηση της επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συ-
νεδρίαση με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του 
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διεπιστημονικής 
Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)» στο Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής 
Έρευνας (ΕΔΑΕ)» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής.

11. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διεπι-
στημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)» στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και 
τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
του.

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Διε-
πιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)» το οποίο 
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει ο Τομέας Αρ-
χαιολογίας και κυρίως σε τρεις (3) κατευθύνσεις:

α. κατεύθυνση αρχαίου υλικού πολιτισμού και τεχνο-
λογίας,

β. κατεύθυνση αρχαιολογικής πληροφορικής και με-
θοδολογιών αρχαιολογικής έρευνας και διάχυσης και

γ. κατεύθυνση βιοαρχαιολογίας, αρχαιολογίας του πε-
ριβάλλοντος και αρχαιολογίας του τοπίου.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευ-
νας (ΕΔΑΕ)» έχει ως αποστολή:

1. Την ανάπτυξη βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας 
στα αντικείμενα των επιμέρους κατευθύνσεων, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

2. Την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας που 
πραγματοποιείται στο Τμήμα με καινοτομία και καλές 
πρακτικές.

3. Την προώθηση της διεπιστημονικότητας και της δια-
θεματικότητας της αρχαιολογικής έρευνας και τη συνερ-
γασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του εργαστηρίου, καθώς και με φορείς και 
υπηρεσίες του δημοσίου.

4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα / κατευθύνσεις του 
εργαστηρίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρού-
σης και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

5. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα /
κατευθύνσεις που καλύπτει το εργαστήριο.

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
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7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/
27-4-1984) καθώς και σε φορείς του Δημοσίου.

8. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε 
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών 
αντικειμένων / κατευθύνσεων του εργαστηρίου σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

9. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων.

10. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

11. Τη σύνδεση με την κοινωνία και την εκπαίδευση 
μέσω καινοτόμων πρακτικών.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως 
το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευ-
νας (ΕΔΑΕ)» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επιστημονικά 
αντικείμενα:

Στην κατεύθυνση «Αρχαίου υλικού πολιτισμού και τε-
χνολογίας»:

1. Μελέτη τεχνολογίας και χρήσης αρχαίων τεχνουρ-
γημάτων.

2. Αρχαιομετρική ανάλυση σύστασης και προέλευσης 
αρχαίων τεχνουργημάτων και συντήρηση.

Στην κατεύθυνση «Αρχαιολογικής πληροφορικής και 
μεθοδολογιών αρχαιολογικής έρευνας και διάχυσης»:

1. Αρχαιολογικές βάσεις δεδομένων.
2. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην αρ-

χαιολογική ανάλυση και Συστήματα Διαχείρισης Αρχαι-
ολογικών Πληροφοριών.

3. Αρχαιολογικές διασκοπήσεις και φωτογραμμετρία.
4. Διάχυση αρχαιολογικής πληροφορίας και Δημόσια 

Αρχαιολογία.
5. Εκπαιδευτικά αρχαιολογικά προγράμματα και δημι-

ουργία προτύπου εκπαιδευτικού υλικού.
Στην κατεύθυνση «Βιοαρχαιολογίας, αρχαιολογίας του 

περιβάλλοντος και αρχαιολογίας του τοπίου»:
1. Αρχαιοβοτανική, Ζωοαρχαιολογική, Οστεοαρχαιο-

λογική ανάλυση.
2. Γεωαρχαιολογία.
3. Ανάλυση πολιτισμικών τοπίων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευ-
νας (ΕΔΑΕ)» στελεχώνεται από:

1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τομέα Αρχαιολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του ΑΠΘ.

2. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικό Τεχνικό 
Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη 
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις.

3. Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού και εξειδι-
κευμένοι επιστήμονες καθώς και Καθηγητές και ερευ-
νητές του ΑΠΘ άλλων ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων ή 
εργαστηρίων που συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευ-
νας (ΕΔΑΕ)», των οποίων η επιστημονική ενασχόληση 

εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμε-
τέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφοράς υπηρεσιών 
του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ή αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει με 
αυτά του εργαστηρίου και εκλέγεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/τ.Α΄/6-9-2011).

Στην επιλογή του Διευθυντή προσμετράται η εμπειρία 
του υποψηφίου στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμ-
μάτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις:

- Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχια-
κό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου.

- Μεριμνά για τη στελέχωση και την ασφάλεια του 
προσωπικού και των φοιτητών.

- Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό και τις υποδομές του 
Εργαστηρίου.

- Αναθέτει τις αρμοδιότητες στους υπευθύνους για την 
οικονομική διαχείριση, την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου, τη διαχείριση των αναλωσίμων, τη συντήρη-
ση του εργαστηριακού εξοπλισμού και υπογράφει κάθε 
έγγραφο που αφορά στη λειτουργία του εργαστηρίου.

- Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του 
Πανεπιστημίου.

- Συντάσσει το ετήσιο και τριετή απολογισμό του ερ-
γαστηρίου, τον οποίο υποβάλλει στο Τμήμα.

3. Η θητεία του Διευθυντή του εργαστηρίου είναι τρι-
ετής. Σε περίπτωση κωλύματος ορίζει ως αναπληρωτή 
του ένα από τα μέλη του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευ-
νας (ΕΔΑΕ)» εγκαθίσταται σε χώρους του Μουσείου Εκ-
μαγείων και του Σπουδαστηρίου 301 που ανήκει στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή σε άλλους χώρους 
στη Φιλοσοφική Σχολή ή και σε χώρους εκτός Σχολής 
που ανήκουν στο ΑΠΘ.

Ο αριθμός των φοιτητών που δύνανται να εκπαιδευ-
θούν στο εργαστήριο θα καθορίζεται από τον Διευθυντή 
του Εργαστηρίου λαμβάνοντας υπόψη τις εγκαταστάσεις 
και την υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο ακολουθεί τους προβλεπόμενους κα-
νόνες ασφαλείας και υγιεινής, όπως ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου

1. Το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής 
Έρευνας (ΕΔΑΕ)» λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και 
χώρων, και γενικά έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του εργαστηρίου.

3. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό ή σε άλλους ερευνητές που 
έχουν ειδική εκπαίδευση επί αυτών των οργάνων και 
εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του τμήματος ορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης εξωτε-
ρικού επιστημονικού προσωπικού σε τομείς σχετικούς 
με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρού-
σης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Πόροι

Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν με αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων 

εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διεπι-
στημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)» και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με τον λογότυπό του. Ο 
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος / Σχολής που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος / Σχολής και 
την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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