
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποδοχών του Συντονιστή του Πολε-
οδομικού Σχεδιασμού της Χώρας.

2 Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο Δήμο 
Παπάγου Χολαργού.

3 Έγκριση της υπ’  αρ. 112/2021 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού 
Αναγεννήσεως, εντός σχεδίου πόλεως στη Νέα 
Αλικαρνασσό Δήμου Ηρακλείου.

4 Συστατική πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πηνειού.

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34242/11001/08.08.2011 
απόφασης του Περιφερειάρχη, περί εξουσιοδό-
τησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμ-
βασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί 
κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσί-
ων εγγράφων.

6 Μεταφορά κενής θέσης Ε.ΔΙ.Π. από το Ίδρυμα στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70688/4540 (1)
   Καθορισμός αποδοχών του Συντονιστή του Πο-

λεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 «Εκ-

συγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νο-
μοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 245).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)» 
(Α’ 74).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής 
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκαν σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «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, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βι-
ομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Α’ 114).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/57997/1111/
16.06.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, η οποία θα καλυφθεί από την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΟΙΚΔ/44687/2280/10.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΓ794653Π8-
972) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ. 1031-203-0000000 ΑΛΕ 2130102001 
«Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά» ποσού 
36.032,00 € και ΑΛΕ 2190301002 «Εργοδοτικές εισφο-
ρές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπι-
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά» ποσού 9.016,00 καθώς και 
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/44716/2286/10.5.2021 
(ΑΔΑ: 6ΔΞΔ4653Π8-7ΕΖ) απόφαση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 1031-
203- 0000000 ΑΛΕ 2130102001 και ΑΛΕ 2190301002 
συνολικού ποσού 69.093,00 για το έτος 2022 καθώς και 
για τα έτη 2023, 2024 και 2025, αντίστοιχα.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53039/3191/9.6.2021 
(ΑΔΑ: Ψ4ΒΕ4653Π8-ΜΤΤ) απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στο διορισμό του 
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ Γεωργίου του Βασιλείου, Επίτιμου Γενικού 
Διευθυντή Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, στη θέση του Συντονιστή του Πολεοδομι-
κού Σχεδιασμού της Χώρας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Συ-
ντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας στο 
ποσό των 4.631 ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύ-
σεως αποδοχές πλην των αποζημιώσεων για εκτός έδρας 
μετακινήσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανάρτηση της 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53039/3191/09.06.2021 «Διο-
ρισμός Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της 
Χώρας» ΑΔΑ: Ψ4ΒΕ4653Π8-ΜΤΤ απόφασης του Υπουρ-
γού στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, ήτοι 14.6.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

(2)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο 

Δήμο Παπάγου Χολαργού.

  Με την υπ’ αρ. 134/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 
(Α΄ 107), με θέμα την αύξηση του ωραρίου κατόπιν των 
παρακάτω αιτήσεων, αυξάνεται το ωράριο εργασίας από 
3 σε 6,5 ώρες ημερησίως των κάτωθι υπαλλήλων, με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΕΜΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18083/
14-10-2020

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18086/
14-10-2020

ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18088/

14-10-2020

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18189/
16-10-2020

(Αρ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου 
Χολαργού: 16-10-2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 89965/
16-07-2021).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1601 (3)
    Έγκριση της υπ’ αρ. 112/2021 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που αφορά σε 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού 

Αναγεννήσεως, εντός σχεδίου πόλεως στη Νέα 

Αλικαρνασσό Δήμου Ηρακλείου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57) και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 
και 52Α αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυ-
πες Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρό-
τυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων 
σήμανσης (πινακίδες - διαγραμμίσεις κ.λπ.).

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 
αυτού.
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

6. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση αναφο-
ρικά με «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων 
με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621).

7. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

9. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 
του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

10. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1351/Φ.252/22-05-2015 έγ-
γραφο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδο-
μών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διευ-
κρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας 
Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που 
αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

11. Το υπ’ αρ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με 
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δί-
κτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

12. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - 
ν. 2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

13. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

14. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη 
ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρή-
της (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση της Συ-
ντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8, Β΄ 2247) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιο-
τήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
“με εντολή Συντονιστή” (“M.E.Σ.”) αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης...».

16. Την υπ’ αρ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση της Συ-
ντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, Β΄ 288) με την οποία ανατέθηκαν στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι 
αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης απο-
φάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης 
μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. και παρασχέ-
θηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρο-
ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση 
υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

17. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 απόφαση της Συντο-
νίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ), με την οποία ορίζεται η Καργιολάκη 
Χαρίκλεια του Μιχαήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
ΠΕ.ΧΩ.Σ. και Αναπλ. Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Κ.

18. Το υπ’ αρ. 3619/27-04-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 1601/29-04-2021), σύμφωνα με το 
οποίο η υπ’ αρ. 112/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ηρακλείου λήφθηκε νομότυπα.

19. Την υπ’ αρ. 112/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΛΕΩ0Ο-ΓΔΝ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, 
με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση μέτρων 
ρύθμισης της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αναγεν-
νήσεως, εντός σχεδίου πόλεως στη Νέα Αλικαρνασσό 
Δήμου Ηρακλείου.

20. Την υπ’ αρ. 26/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΙΩΩ0Ο-ΥΥΠ) απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου.

21. Την υπ’ αρ. 23843/17-03-2021 εισήγηση του Τμή-
ματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

22. Το υπ’ αρ. 01/2021 (α.π. 12910/12-02-2021) πρακτι-
κό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

23. Την τεχνική έκθεση και το σχέδιο που αφορούν 
στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Ανα-
γεννήσεως, εντός σχεδίου πόλεως στη Νέα Αλικαρνασσό 
Δήμου Ηρακλείου, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δή-
μου Ηρακλείου.

24. Το γεγονός ότι, οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

25. Το γεγονός ότι, οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή.

26. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού και πρόσθετη δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:
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Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 112/2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου σε τμήμα της 
οδού Αναγεννήσεως στη Νέα Αλικαρνασσό και συγκε-
κριμένα την άρση της απαγόρευσης εισόδου σε οχήματα 
συνολικού βάρους άνω των 5τ στο τμήμα της οδού Ανα-
γεννήσεως από τη συμβολή της με την οδό Μαυσώλου 
έως την οδό Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό Δήμου 
Ηρακλείου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην τεχνική έκθεση και απεικονίζονται στο σχετι-
κό σχεδιάγραμμα, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του 
Δήμου Ηρακλείου, πρωτότυπα των οποίων διατηρού-
νται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελε-
τών του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον δεν αντίκεινται στους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη την 
χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συντηρώντας 
τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

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

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση σε άμεση γειτνίαση 
και εντός της υπόψη περιοχής η οποία έρχεται σε σύ-
γκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομα-
κρυνθεί ή να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να απο-
φεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2021

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 118805 (4)
    Συστατική Πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πηνειού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 - 254 του ν. 3463/2006 

(Α΄ 114) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, καθώς και 
την παρ. 6 του άρθρου 109 και του άρθρου 283 του ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 «Περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» (Α΄ 191).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), 
καθώς και του άρθρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

5. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 10 
του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

7. Την υπ’ αρ. 140634/22.06.2017 (Β’ 2208) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή στον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρε-
σιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».
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8. Την υπ’ αρ. 69/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πηνειού, περί λήψης απόφασης για 
την έγκριση συστατικής πράξης ίδρυσης Δημοτικής Επι-
χείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Πηνειού.

9. Την υπ’ αρ. 8013/09.07.2021 βεβαίωση της οικονο-
μικής υπηρεσίας του Δήμου Πηνειού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 69/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πηνειού περί συστατικής πράξης 
ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης 
Δήμου Πηνειού, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

«Άρθρο 1 Επωνυμία
Συστήνεται ΔΕΥΑ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί-

ρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Πηνειού» και 
διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑ Δήμου Πηνειού»

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός της ΔΕΥΑ Δήμου Πηνειού είναι η μελέτη, κα-
τασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και λειτουργία των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακάθαρτων και όμ-
βριων υδάτων καθώς και η λειτουργία μονάδας επεξερ-
γασίας λυμάτων στην περιοχή του Δήμου Πηνειού.

Άρθρο 3 
Διοίκηση

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ διοικείται από ενδεκαμελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό 
συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται 
από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβου-
λο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώ-
πους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν 
στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Εκτός από 
τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, 
ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπρο-
σωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 
στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύ-
νολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε 
γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως 
εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότι-
μου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία 
ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης 
και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επι-
χείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνι-
κού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστω-
ση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του 
προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται 
κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4 
Έδρα

Ως έδρα της ΔΕΥΑ Πηνειού, ορίζεται ο Δήμος Πηνειού, 
ενώ για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η επιχείρηση 
έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα με από-
φαση του Δ.Σ. αυτής.

Άρθρο 5 
Περιουσία

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότη-
τας της επιχείρησης καθώς και αυτά που πρόκειται να 
εκτελεστούν ή έχουν εγκριθεί καθώς και όσα πρόκει-
ται να εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι της περιοχής και οι 
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακάθαρτων 
ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι και ανοικτοί αγω-
γοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς 
επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και 
υγρών αποβλήτων.

Άρθρο 6 
Πόροι

Πόροι της επιχείρησης είναι:
α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11 

του ν. 1069/1980,
β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,
γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω-

γό ύδρευσης και αποχέτευσης, 
δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,
ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχι-

στου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 
του ν. 4071/2012

στ) το τέλος χρήσης υπονόμου,
ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης - ομβρίων, 
η) η αξία του νερού που καταναλώνεται,
θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,
ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,
ια) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και 

συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών,

ιβ) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ-
τεραιότητα έργων,

ιγ) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και 
κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.,

ιδ) τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το 
τίμημα από την εκποίησή της, 

ιε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη-
γήσεις.

Ο πόρος που προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 1 χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, 
ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και απο-
χέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την 
εξόφληση τοκοχρεωλυσίων από δάνεια.

Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο 
αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, στους πόρους της επι-
χείρησης περιλαμβάνονται:
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α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατό-

πισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλα-
κτών ή άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλε-

θέρμανσης κατά προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί-

τητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 
το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

4. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο 
αντικείμενο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκ-
μετάλλευσης, επίβλεψης, διοίκησης και λειτουργίας των 
δικτύων φυσικού αερίου, της άρδευσης, της εμφιάλωσης 
και εμπορίας του νερού και της διαχείρισης, αξιοποίη-
σης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται κατά 
περίπτωση:

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης 

αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων 
εργασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού 

αερίου κατά προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί-

τητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης,

στ) τα έσοδα από την άρδευση,
ζ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Άρθρο 7 
Κανονισμός Λειτουργίας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχεί-
ρησης, συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών 
που ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση 
και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, καθώς και Κανο-
νισμός Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 8
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας - Προσωπικό

1. Μέσω Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συντασ-
σόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχειρήσεως, εγκρινόμενη από τον Υπουργού Εσωτερι-
κών μετά από γνώμη των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτι-
κών Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωση, η σύνθεση 
και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσε-
ων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τις 
ανάγκες της επιχείρησης, η κατά μισθολογικά κλιμάκια 
κατανομή των θέσεων του προσωπικού κατά ομάδα ει-
δικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι 
αποδοχές, ως και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως 
και το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

2. Το κατά την προηγουμένη παράγραφο προσωπικό 
της επιχειρήσεως συνδέεται με αυτήν με σύμβαση εργα-
σίας Ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος των 
διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980.

Άρθρο 9 
Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται τριακονταετής 
από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

Άρθρο 10 
Λύση

Η επιχείρηση λύεται:
α. με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Πηνειού με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών.

β. Με την πάροδο του χρόνο διάρκειας της εταιρίας 
χωρίς λήψη απόφασης για παράταση.

Άρθρο 11 
Εκκαθάριση

Μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση 
η οποία γίνεται από τρεις εκκαθαριστές που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηνειού. Μετά 
δε την εκκαθάριση, οποιοδήποτε προκύπτον υπόλοιπο 
περιέρχεται στον Δήμο Πηνειού».

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8013/09.07.2021 βεβαίωση 
της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πηνειού από την 
δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Ιουλίου 2021

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Αποκεντρωμένης 
Διοίκηση

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

Αριθμ. 226981 (5)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34242/11001/8.8.2011 

απόφασης του Περιφερειάρχη, περί εξουσιοδό-

τησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννή-

σου για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμ-

βασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί 

κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημο-

σίων εγγράφων. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ.  ιγ’ της παρ.  1 του άρθρου 159 και της 

περ. Θ.12 της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) του εδ. β’ της παρ. 3γ του άρθρου 11 και της υπ’ αρ. 
36275/2021 (Β’ 1619) απόφασης του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
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δας και Ιονίου περί έγκρισης της υπ’ αρ. 248/2020 από-
φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την 
υπ’ αρ. 28/2021 όμοια απόφασή του, που αφορά την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 108).

2. Την υπ’  αρ. 34242/11001/08.08.2011 απόφαση 
«Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης 
της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης 
της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», 
(Β’ 2033).

3. Τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της έδρας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στο Τμήμα 
Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 
Π.Ε. Μεσσηνίας.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Προϋ-
πολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφα-
σίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 34242/11001/08.08.2011 
απόφαση και εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης 
της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας να χορηγούν την επιση-
μείωση (ΑPOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης σε όλα τα 
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπογράφοντας «Με εντολή 
Περιφερειάρχη»:

Α) Κωτσιοπούλου Μαρία, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοι-
κητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Β) Γιαννούλη Σταύρο, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κών Γραμματέων με βαθμό Α’ και σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, 
υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Γ) Βικτώρια Ξεπαπαδάκη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Δι-
οικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οι-
κονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Μεσση-
νίας,

Δ) Μαγδαληνή Πολιτοπούλου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’,

Ε) Ελένη Μαρεζιά, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κών Γραμματέων με βαθμό Α’ υπαλλήλου του Τμήματος 
Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού 
Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 34242/11001/08.08.2011 
(Β’ 2033) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 
ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 7213 (6)
    Μεταφορά κενής θέσης Ε.ΔΙ.Π. από το Ίδρυμα 

στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ [άρθρα 13-22 - «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70)].

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 83).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη συνεδρίασή 
της υπ’ αρ. 20/30-11-2020 σχετικά με την προκήρυξη 
θέσης Ε.ΔΙ.Π.

8. Την εισήγηση του Πρύτανη.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το Ίδρυμα 
στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 26 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ   Σ
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*02036730908210008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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