
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής 
για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και με-
ταπτυχιακών τίτλων.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς είκοσι χιλιάδων 
(20.000) πλαστικών καρτών PVC τυπωμένων 
δύο όψεων στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ από την εταιρεία 
«E-ARION A.B.E.E.».

3 Παράταση ισχύος της αριθ. 3511.1/22/2004/
8-12-2004 (Β΄1894) Απόφασης ΥΕΝ περί καθο-
ρισμού Σύνθεσης Πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ 
Πλοίων της γραμμής ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.

4 Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης το-
ποθέτησης πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) στην 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας του Δήμου Ναυ-
πλιέων της Π.Ε. Αργολίδας.

5 Διαπιστωτική πράξη ένταξης υπηρετούντος μόνι-
μου διοικητικού υπαλλήλου σε θέση κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. 
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 7000/1/7/9000/18 
από 02/03/2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. Β΄/924/2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 62103/Δ3 (1)

Ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής 

για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και με-

ταπτυχιακών τίτλων.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄),

2) Την υπ' αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/
τ. Β'/02-04-2018) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας/Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Μερόπη Τζούφη»,

3) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]». 

4) Την υπ' αριθμ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087 τ. 
Β'/7-7-2016) υπουργική απόφαση. «Συγκρότηση Επιστη-
μονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτο-
ρικών και μεταπτυχιακών τίτλων».

5)Την υπ αριθμ. Φ.1/Γ/64/61452/Β1/19-04-2018 βεβαί-
ωση της Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α) Την ανασυγκρότηση της άμισθης Επιστημονικής 
Επιτροπής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως 
ακολούθως:

1. Κουρμπέτης Βασίλειος, Σύμβουλος Α' του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος.

2. Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β' του ΙΕΠ, ως Αντι-
πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Χατζοπούλου Μαριάννα, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Β' ΚΕΔΔΥ Αθήνας.

3. Νικολοπούλου Βασιλική, Σχολική Ψυχολόγος, ΕΔΙΠ, 
Τμήματος Ψυχολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μάνου 
Ιωάννα, Σύμβουλος Α' του ΥΠΠΕΘ.

4. Μπαλαμώτης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 9ης Πε-
ριφέρειας Ειδικής Αγωγής, ως μέλος, με αναπληρώτρια 
τη Γελαστοπούλου Μαρία, Εισηγήτρια Ειδικής Αγωγής 
στο Ι.Ε.Π.

5. Αικατερίνη Κομπότη, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Νι-
κόλαο, Δ/ντή στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών 
Πειραιά.

6. Ιωάννα Τζονιχάκη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος 
Εργοθεραπείας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως μέ-
λος, με αναπληρωτή τον Φίλλιπο Κατσούλη, Δ/ντή στο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.

7. Ασημόπουλος Χαρίσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μπόντσιου 
Θεοδώρα, Λογοθεραπεύτρια στο 10ο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών.

8. Μάρθα Κελέση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμή-
ματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μπομπαρίδου Χρυσή, 
ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ΙΕΠ.

9. Δημήτρης Λογαράς, Επιστημονικό στέλεχος ΕΣΑ-
μεΑ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Νεκταρία Αποστο-
λάκη, Επιστημονικό στέλεχος ΕΣΑμεΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, όταν ελλείπει, απουσιάζει 
ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην 
περίπτωση αυτή στη θέση του ως τακτικό μέλος μετέχει 
η αναπληρώτριά του. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται 
ο Νικολόπουλος 'Άγγελος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός 
στο Ι.ΕΠ., με αναπληρώτριες την Αγγελική Ζυγογιάννη, 
αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π. και Βυθούλκα Ανα-
στασία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.

Β) Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και 
να εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτο-
ρικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 
και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και να 
εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών 
τίτλων του Ε.Ε.Π. με το αντικείμενο απασχόλησης της 
ειδικότητας του κλάδου. Ειδικότερα:

1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις για εξέταση συνάφει-
ας των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία 

των υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και 
τις υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
ΥΠΠΕΘ, οι οποίες τις αποστέλλουν στην Επιτροπή του 
Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο-ειδικότητα και τίτλο 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή 
κρίνει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις 
της στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ 
αντίστοιχα, οι οποίες ενημερώνουν σχετικά τους ηλε-
κτρονικούς φακέλους των υποψηφίων αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις των 
υποψηφίων αναπληρωτών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) προς εξέταση συνάφειας των μετα-
πτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ, στη Σχολική 
Ψυχολογία καθώς και των μεταπτυχιακών-διδακτορικών 
τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας 
του κλάδου και αποστέλλουν τα αιτήματα στην Επιτροπή 
του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο - ειδικότητα και τίτ-
λο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή 
κρίνει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις 
της στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ενημερώνουν 
σχετικά τους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων 
αναπληρωτών του Ε.Ε.Π.

Γ) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της και πραγματοποιούνται 
είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε με τηλεδιάσκεψη.

Δ) Καταργείται η υπ’ αριθ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 
2087 τ. Β'/7-7-2016) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση 
Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των 
διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Απριλίου 2018 

Η Υφυπουργός

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς είκοσι χιλιάδων 

(20.000) πλαστικών καρτών PVC τυπωμένων 

δύο όψεων στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΕΥΘΥΝ-

ΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ από την εταιρεία 

«E-ARION A.B.E.E.».

Με την 2824.76/28504/2018/19 Απριλίου 2018 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως ανα-
διατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις δια-
τάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017, καθώς επίσης και 
αυτές των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η αττό 14-09-2017 πρόταση δωρεάς της εται-
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ρείας "Ε- ARION, Δ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.", σχετικά με 
είκοσι χιλιάδες (20.000) πλαστικές κάρτες PVC τυπωμένες 
δύο όψεων για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης 
Λιμενικής Αστυνομίας, αξίας δεκαοχτώ χιλιάδων οχτα-
κοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (18.848 €).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2241.1/28353/2018  (3)
Παράταση ισχύος της αριθ. 3511.1/22/2004/8-12-

2004 (Β΄1894) Απόφασης ΥΕΝ περί καθορισμού 

Σύνθεσης Πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ Πλοίων της 

γραμμής ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 
(Α΄ 261), όπως ισχύει. 

2. Τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102). 

3. Το άρθρο 2 του π.δ.70/2015 (Α’114). 
4. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 
5. Την αριθ. 3511.1/22/2004/8-12-2004 (Β΄1894) Από-

φαση ΥΕΝ «Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ 
-Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου - Αντιρρίου», της οποίας η 
ισχύς παρατάθηκε με τις αριθ. 3511.1/30/2005/22-12-2005 
(Β΄1948), 3511.1/9/2006/26-05-2006 (Β΄809), 3511.1/3/2007/
27-03-2007 (Β΄596 με διόρθωση σφάλματος στο Β΄822), 
3511.1/07/2008/07-07-2008 (Β΄1398), 3511.1/14/2009/
17-07-2009 (Β΄1556), 3511.1/06/2010/01-07-2010 (Β΄1109), 
3511.1/07/2011/21-6-2011 (Β΄1561), 3511.1/06/2012/
19-07-2012 (Β΄2249), 3511.1/17/2013/09-07-2013 (Β΄1792), 
3511.1/12/2014/26-06-2014 (Β΄1944), 3511.5/82/2015/
25-06-2015 (Β' 1298), 2241.1/59108/2016/01-07-2016 
(Β’ 2145) και 2241.1/20759/2017/20-03-2017 (Β’ 1057). 

6. Τις ειδικές συνθήκες και τις σύγχρονες ανάγκες λει-
τουργίας των πλοίων της γραμμής Ρίου - Αντιρρίου. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε μέχρι 30-04-2019 την ισχύ της αριθ. 
3511.1/22/2004/8-12-2004 (Β΄1894) απόφασης ΥΕΝ/
ΔΝΕΡ-1ο περί καθορισμού της σύνθεσης του πληρώ-
ματος των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου - Αντιρ-
ρίου με την προσθήκη ενός (1) ναύτη σε όλα τα πλοία, 
ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καθώς και την προσθήκη 
ενός (1) ναυτόπαιδα από 01η Ιουνίου μέχρι 31η Αυ-
γούστου. 

2. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον στην περιοχή αρμοδιό-
τητας της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιούνται τα 

πλοία δεν προσφέρονται ναύτες, ο προβλεπόμενος από 
την παρούσα Απόφαση ναύτης μπορεί να αντικαταστα-
θεί από ναυτόπαιδα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 19 Απριλίου 2018 

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

        Αριθμ. 67530 (4)
Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης 

τοποθέτησης πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) 

στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας του Δή-

μου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 280 και 283, πα-
ραγρ.4, με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195Α΄).

3. Το π.δ. 139/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(ΦΕΚ 232Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄) που αφορά την κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το άρθρο 52 και τις 
τροποποιήσεις των διατάξεων του που περιλαμβάνονται 
στο ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄).

6. Την υπ' αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας.

7. Το υπ' αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 έγγρα-
φο διευκρινήσεων - οδηγιών του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι, 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-1Οθ), όπως συμπληρώθηκε με το 
αριθμ.3487/130690/02.10.2014 έγγραφο επίσης του Γ.Γ. 
της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

8. Το υπ' αριθμ. 221252/18.09.2017 έγγραφο διευκρι-
νήσεων - οδηγιών του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΠΔΕ&Ι. (ΑΔΑ:ΩΤθΚΟΡ1Φ-034).

9. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο διευκρι-
νήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Δ/
νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας ΟΤΑ.
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10. Την με αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ250/
ΥΟΔΔ/26.05.2017) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 118604/29.05.2017 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι περί 
ανάληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.

11. Την με αριθμ. 130479/17 (ΦΕΚ2113/Β/17) απόφαση 
του Συντονιστή της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής....».

12. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) που αφο-
ρά «ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 
περί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

13. Το υπ' αριθμ. 3042/8.10.2011 έγγραφο διευκρινή-
σεων της ΔΜΕΟ του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ, που αφορά 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινό-
τητες σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3463/2006.

14. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υπ.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

15. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

16. Τον ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄/22.03.2012) «Παρο-
χή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε 
εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 23 παρ. 2  που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων».

17. Τον ν. 4150/2013(ΦΕΚ 102Α΄/29.04.2013) «Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφορικών ρυθμίσεων λιμένων».

18. Την αριθμ. 21/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με τα πρα-
κτικά της 21ης/2013 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά 
το αίτημα του Μανώλη Χαράλαμπου για την τοποθέτηση 
πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) στην Τοπική Κοινότητα 
Αγίας Τριάδας.

19. Την αριθμ. 172/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με τα πρακτικά 
της 16η/2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά την το-
ποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) στην Τοπική 
Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

20. Την αριθμ. 4/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβου-
λίου Αγίας Τριάδας του Δήμου Ναυπλιέων περί τοποθέ-
τησης πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) μετά από αίτηση 
του Μανώλη Χαράλαμπου.

21. Την αριθμ. 11834/30.05.2012 θετική εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων που 
αφορά την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) 
στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

22. Το αριθμ. 28989/05.09.2013 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Δήμου Ναυπλιέων/Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών 
Οργάνων για το θέμα της παρούσης κυκλοφοριακής 
ρύθμισης.

23. Την αριθμ. 500/21625/18.02.2014 απόφαση Έγκρι-
σης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης τοποθέτησης πινακίδας 

αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τρι-
άδας του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας του Γενι-
κού Γραμματέα ΑΔ/ΠΔΕ και Ι η οποία δε δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

24. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπο-
λογισμού.

25. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασί-
ζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφο-
ρούν το αίτημα του Μανώλη Χαράλαμπου για την το-
ποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (ΚΟΚ-Π25) στην Τοπική 
Κοινότητα Αγίας Τριάδας του Δήμου Ναυπλιέων.

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης 
εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίας 
Τριάδας που αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 172/2013 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας, γίνεται με τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 172/2013 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα 
με τα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδας αδιε-
ξόδου (ΚΟΚ-Π25) στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας 
κατόπιν αιτήματος Μανώλη Χαράλαμπου.

2. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφο-
ριακής ρύθμισης να γίνει μέριμνα έτσι ώστε να μην 
επηρεαστούν οι υπηρεσίας των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν πρέ-
πει να επηρεάζει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμ-
μίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος 
των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στε-
λέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς ,καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κληση της.

6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητά τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 2 Απριλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
Χωρ/κης και Περ/κης Πολ/κής 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 10877 (5)
Διαπιστωτική πράξη ένταξης υπηρετούντος μό-

νιμου διοικητικού υπαλλήλου σε θέση κατηγο-

ρίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πλη-

ροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Ιωαννίνων .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του 
ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 
του ανωτέρω νόμου, με την οποία τροποποιήθηκε το 
άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ' του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32/2014) «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», και 
ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθ-
μίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες 
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
παρ. 5., όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014) 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 27 παρ. 3 και 5 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/
Α/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

7. Την 54/4.12.017 αίτηση ένταξης σε θέση κατηγορί-
ας Ε.ΔΙ.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων της Χρόνη Μαρίας του Γεωργίου, μόνιμης 
διοικητικής υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8. Το έγγραφο 65/19.12.2017 της Κοσμητείας της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορι-
σμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη 
υπηρετούσας μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου, κατόχου 
διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 

η Σχολή, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

9. Την 27/5.2.2018 εισηγητική έκθεση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

10. Τη 4/16.2.2018 απόφαση της συνεδρίας της Κο-
σμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομό-
φωνα η ένταξη της Χρόνη Μαρίας του Γεωργίου, μόνιμης 
διοικητικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητι-
κού-Οικονομικού, σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχα-
νικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής. 

11. Την 142/23.2.2018 πράξη του Κοσμήτορα της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
ένταξης υπηρετούσας μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου, 
κατόχου διδακτορικού διπλώματος στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πο-
λυτεχνικής Σχολής.

12. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου της Χρόνη 
Μαρίας του Γεωργίου η οποία μετατάχθηκε στο Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με την κοινή υπουργική απόφα-
ση 98811/Ζ2/13.6.2017 (ΦΕΚ 642/Γ/5.7.2017) σε κενή 
μόνιμη οργανική θέση διοικητικού υπαλλήλου, κατηγο-
ρίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού και ανέλαβε 
καθήκοντα στις 11.9.2017.

13. Τους τίτλους σπουδών τους οποίους κατέχει η Χρό-
νη, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα του 
Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

14. Την 13127/16.4.2018 βεβαίωση του Ιδρύματος μας 
αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας 
δικαιολογητικών της Χρόνη.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

16. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται κενές θέσεις οργα-
νικές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

17. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-
ματος, διαπιστώνει:

Α. Εντάσσουμε την Χρόνη Μαρία του Γεωργίου, η 
οποία υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου διοικητικού 
υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονο-
μικού, σε συνιστώμενη, με αυτοδίκαιη μετατροπή της 
ως άνω κατεχόμενης θέσης, οργανική θέση κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Β. Καταργούμε τη θέση μόνιμης διοικητικού υπαλλή-
λου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
που κατείχε η ανωτέρω.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16314 Τεύχος Β’ 1503/02.05.2018

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
    Στην 7000/1/7/9000/18 από 02/03/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε 

στο Φ.Ε.Κ. Β΄/924/2018, στον συνημμένο πίνακα με την ονομασία «ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΚΑΕ 9151» της σελίδας 10750, του 
ως άνω Φ.Ε.Κ., διορθώνεται το εσφαλμένο πεδίο με την εγγραφή «ΣΥΝΟΛΟ» με την ορθή εγγραφή:

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

6.000,00 9151 Προμήθεια 
καυσίμων και 

λιπαντικών

ΔΥΕΕ 
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΥΔΕ 
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

10.400,00 9151 Προμήθεια
 καυσίμων και 

λιπαντικών

ΔΥΕΕ 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΥΔΕ 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ : 191.600,00

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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