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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  

Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 Υ.Α. (ΦΕΚ 4177/Β΄/15.11.2019)  

 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»  

2. Την με αρ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727 Απόφαση «Καθορισμός των οργάνων, της 

διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των 

προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του 

ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και 

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 

129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 4177/Β΄/15.11.2019   

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/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 και 

ισχύουν 

4. Την με αρ. πρωτ. ADMIN 2007/7-6-2019 (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/25-6-2019) Πράξη 

του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των 

άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως 

προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω 

ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος» και το ΦΕΚ 4244/τ.Β΄/20-11-2019 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  

5. Την αριθμ. ΔΦ30/5197/30-08-2019 (ΦΕΚ 733/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-09-2019), 

Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ  
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με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του κ. Χρήστου Ευάγγελου, Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και 

Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, ως Κοσμήτορα της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε)., με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2022 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Α. Ορίζει υπεύθυνους για τον έλεγχο του καπνίσματος στους χώρους (εργαστήρια, 

αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών, γραφεία διοικητικών υπαλλήλων και 

στους κοινόχρηστους χώρους των Τμημάτων) του κάθε Τμήματος της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης τους Προέδρους των Τμημάτων.   

 

Β. Την εφαρμογή της Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 Απόφασης (ΦΕΚ 4177/Β΄/15.11.2019) 

«Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων 

και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων 

προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 

(ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» από τους παραπάνω 

υπεύθυνους για κάθε χώρο που τους αναλογεί, όπως παρακάτω:  

 

1. Να φροντίσουν για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης 

τους και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνουν τη 

σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.  

2. Να λάβουν μέτρα αποτροπής των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η 

απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.  

3. Να διενεργούν τακτικούς ελέγχους και να προβαίνουν σε συστάσεις όταν 

απαιτείται.  

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.  

 

 
                                                                                 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    
                                                                                              ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

                                                                                    

 
                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ*       

                                                                                                           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο.  

 

Κοινοποίηση: 

Προέδρους Τμημάτων ΣΟΔ 

 

Εσωτ. Διανομή: 

1. Διεύθυνση Σπουδών και Ακαδημαϊκών Μονάδων  

2. Τμήματα Σχολής                                            
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