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12 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ9/
46447/2397/2019 «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού
κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων
κατηγορίας Ο » (Β’ 2303).

2

Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021
και 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ 67676/3832
(1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ9/
46447/2397/2019 «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο » (Β’ 2303).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 88, της παρ. 2 του άρθρου
90 και του άρθρου 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999
(Α΄ 57).
β) Της παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294),
όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84).
γ) Της υπουργικής απόφασης Γ9/46447/2397/2019
«Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας
και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις
έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο » (Β’ 2303).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.
ε) Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

Αρ. Φύλλου 3453

στ) Τα άρθρα 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και άλλες διατάξεις (Α’ 112).
ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
θ) Της ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 2019 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπουργική απόφαση Γ9/46447/2397/2019 (Β’ 2303)
τροποποιείται, ως ακολούθως:
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9, αντικαθίστανται από
μία παράγραφο, η οποία αριθμείται ως 1 και η οποία
έχει ως εξής:
«1. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο, περιλαμβανομένων
και των ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού μη μεταφοράς
εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης ή με άδειες κυκλοφορίας
υποχρεούνται εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών από
την ισχύ της παρούσας, να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 αναριθμούνται σε 2 και
3 αντίστοιχα.
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 31η
Μαρτίου 2020.».
Κατά τα λοιπά, η υπουργική απόφαση Γ9/46447/2397/
2019 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. 112
(2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 20202021 και 2021-2022.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 1/9.9.2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» περί
Μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων
Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 κδ) του ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α’/
28-6-2006).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ.Α’/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, καθώς
και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και την
αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του
άρθρου 13 παρ. 2 περιπτώσεις λα και λστ, του άρθρου 14
παρ. 2 περ. θ και παρ. 3 και του άρθρου 15 παρ. 15 περ. γ.
5. Την υπ’ αριθμ. 134183/Ζ1/8.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468)
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για την εκλογή: α) ως Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Στυλιανού Κατρανίδη,
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών και β) ως Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας των i) Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ii) Δημητρίου Κυρκιλή, Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών και iii) Δημητρίου Χανδράκη,
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης, με θητεία τεσσάρων ετών, ήτοι
από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
6. Την υπ’ αριθμ. 129/6.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου
(Β’ 4185) περί Καθορισμού τομέων ευθύνης - αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας- Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
7. Την υπ’ αριθμ. 128/6.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου
(Β’ 4139) περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο (για το ακαδ. έτος 2018-2019).
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8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72/6.9.2019 (ΑΔΑ: ΨΝ7Ω469Β7ΙΝΥ3), πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/2.9.2019 (ΑΔΑ: 6Β3Δ469Β7ΙΞΩΧ), πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
10. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιβάλλουν άμεση αντιμετώπιση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρόσκοπτη
λειτουργία του.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 20202021 και 2021-2022, στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την άσκηση αρμοδιοτήτων
που αφορούν:
1. Στη διαδικασία προγραμματισμού, σύναψης και
εκτέλεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και
την έγκριση πραγματοποίησης της αντίστοιχης δαπάνης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των €180.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων εκμίσθωσης
ακινήτων.
3. Στη διαδικασία διάθεσης ή απόσυρσης πάγιου εξοπλισμού ή ανακύκλωσης συσκευών καθώς και διάθεσης
ή απόσυρσης/καταστροφής ή ανακύκλωσης αναλωσίμων υλικών.
4. Στις διαδικασίες σύμβασης δωρεών από και προς
το Ίδρυμα.
5. Στην ανάθεση στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών υπηρεσιών
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών του Ιδρύματος (ενδεικτικά: καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης κ.λπ.).
6. Στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
ακινήτων, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα μέχρι του ποσού των €1.000,00, συμπεριλαμβανομένων όλων των
νομίμων επιβαρύνσεων, καθώς και την έγκριση πραγματοποίησης της αντίστοιχης δαπάνης.
7. Στην έγκριση πραγματοποίησης δαπανών πάσης
φύσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε από
τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων έως του ποσού των €20.000,00,
χωρίς Φ.Π.Α.
8. Στην έγκριση πραγματοποίησης δαπανών πάγιου
χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, ύδρευση κλπ).
9. Στον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τα Τεχνικά Έργα, Τεχνικές Μελέτες και Τεχνικές Επιστημονικές
Υπηρεσίες.
10. Στον ορισμό Ετήσιας Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού από το Μη.Μ.Ε.Δ
για όλους διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου.
11. Στον ορισμό ειδικών επιστημόνων/υπαλλήλων για
τη στελέχωση Επιτροπών Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ. 11 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
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12. Στην έγκριση της συμμετοχής εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε Συνόδους, Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή
Διεθνών Οργανισμών, στις οποίες το Πανεπιστήμιο είναι μέλος, σε συναντήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, την
καταβολή σε αυτούς της νόμιμης αποζημιώσεως, καθώς
και την ανανέωση των σχετικών συνδρομών.
13. Στη λήψη απόφασης σχετικής με την οργάνωση
στο Πανεπιστήμιο εκδηλώσεων -συνεδρίων κατά τις
εθνικές ή άλλες εορτές, καθώς και την οργάνωση σεμιναρίων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης
πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής είτε
αυτοτελώς είτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς.
14. Στη λήψη απόφασης σχετικής με την εξέταση και
έγκριση εισηγήσεων/προτάσεων/αιτημάτων για διοργάνωση/συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σε
χώρους εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
καθώς και την έγκριση της αιτούμενης χρηματοδότησης
από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου.
15. Στη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή
της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του ιδρύμα-
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τος για εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφαλείας
και φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη λειτουργία
συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.
16. Την έγκριση μέτρων που λαμβάνονται από τον
Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.
17. Την έγκριση του ακαδημαϊκού ημερολογίου συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.
18. Τη λήψη απόφασης για θέματα φοιτητικής μέριμνας.
19. Τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση
στους χώρους του ιδρύματος ατόμων με αναπηρία, καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία
και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών κύκλων
σπουδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02034531209190004*

