
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Μαθη-
ματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

2 Έγκριση Eιδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδα-
γωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχόμενου 
από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου επίκουρου 
καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

4 Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 2214.5-7/ 
3630/2017/27-07-17 (ΦΕΚ 3037 Β΄2017) για το 
δεξαμενόπλοιο «ΚΡΗΤΗ ΑΜΠΕΡ» Νηολογίου Πει-
ραιά 12482, ΔΔΣ/SVCQ9.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας, κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυ-
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018, για 
υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας.

6 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών  κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Ωραιο-
κάστρου Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος 2018. 

7 Τροποποίηση της αριθμ. 93/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων 
περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών-Αστερου-
σίων» (ΦΕΚ 1433/Β/16-6-2011).

8 Tροποποίηση της απόφασης 1/232/09.10.2015 
(Β΄ 1074/15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού 
της ΕΕΑΕ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 89466/Δ2 (1)
   Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Μαθη-

ματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του

ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι-
δευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 13 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

7. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 382ης/18-01-2018 
Τακτικής Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

8. Την αριθμ. 9/22-02-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/60/61485/Β1/
19-04-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
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νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:

Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού 
έτους εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής, του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης παρακολούθησαν και εξετάστηκαν 
επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, 
δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες 
θεματικές περιοχές: 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση,
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του 

εν λόγω Τμήματος. 
Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των 

ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως 
από το Τμήμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

     Αριθμ. 89469/Δ2 (2)
Έγκριση Eιδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδα-

γωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχόμενου 

από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας.

  O YΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του

ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι-
δευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Tην αριθμ. 43/3-10-2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

7. Την αριθμ. 9/22-02-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/61/61479/B1/
19-04-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, εγκρίνουμε:

Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Δι-
δακτικής Επάρκειας το οποίο παρέχεται από την Παιδα-
γωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά 
προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
καθώς το εν λόγω πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις 
για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ-
κειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

     Αριθμ. Φ21/88475/Ζ2 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου επίκουρου 

καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/

08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 70 του ν.4386/2016 (ΦΕΚΑ΄83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν.4405/2016 (ΦΕΚ Α΄129/13-07-2016).

γ) του ν.4485/2017 (ΦΕΚΑ΄114/04-08-2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

δ) του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

ε) του π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ Α΄132/05-06-2013) «Συγχώ-
νευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργη-
ση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας».

στ) του π.δ.114/2014 (ΦΕΚ Α΄181/29-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως 
ισχύει.
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ζ) του π.δ.70/2015 (ΦΕΚΑ΄114/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

η) του π.δ.123/2016 (ΦΕΚΑ΄208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

θ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚΑ΄210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών». 

2. Την αριθμ. 7528/11-07-2006 (ΦΕΚ 501/τ.Γ΄/21-12-2006)
πράξη του Προέδρου του πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας (νυν Δυτικής 
Ελλάδας), με την οποία διορίσθηκε ο Απόστολος Ραφαη-
λίδης του Μανώλη, σε κενή οργανική θέση Ε.Π. βαθμίδας 
επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχει-
ρηματικός – Στρατηγικός Προγραμματισμός» του Τομέα 
Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Επιχει-
ρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του T.E.I. Πάτρας. 

3. Την αριθμ. 9379/12-03-2018 (Τμήμα Διοίκησης Επι-
χειρήσεων Πάτρας / Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) αίτηση του 
Απόστολου Ραφαηλίδη του Μανώλη, επίκουρου καθη-
γητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου. 

4. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Τμήμα δεν έχουν 
συσταθεί Τομείς. 

5. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 7/
21-03-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του επίκουρου καθηγητή 
Απόστολου Ραφαηλίδη. 

6. Το αριθμ. 13529/25-04-2018 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Δυ-
τικής Ελλάδας. 

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Απόστολου Ραφαηλίδη του Μανώλη, επίκουρου κα-
θηγητή, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-
λής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 

από «Επιχειρηματικός – Στρατηγικός Προγραμματισμός» 
σε «Τεχνολογική Μάθηση, Καινοτομία, Στρατηγικός Σχε-
διασμός». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

    Μαρούσι, 30 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

   (4)
 Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 2214.5-7/ 

3630/2017/27-07-17 (ΦΕΚ 3037 Β΄2017) για το 

δεξαμενόπλοιο «ΚΡΗΤΗ ΑΜΠΕΡ» Νηολογίου Πει-

ραιά 12482, ΔΔΣ/SVCQ9.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
α. Το άρθρο 13 του ν.δ.2687/1953 "περί επενδύσεως 

και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" (ΦΕΚ Α΄ 317), 
σε συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
3 του ίδιου ν. δ/τος .

β. Το ν.δ. 2928/1954 "περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 " περί επενδύσεως και 
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού " (ΦΕΚ Α΄ 163).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513/ 
7.5.1955 και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 114).

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

ζ. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 208).

η. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

θ. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 37).

ι. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.16 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696).

ια. Την αριθμ. 31564/19.03.18 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ Β΄ 978).

ιβ. Την παραγρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4170/2013
(ΦΕΚ Α΄ 163).

ιγ. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
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κής Πολιτικής με αριθμ. 2214.5-7/3630/2017/27-07-17 
(ΦΕΚ 3037 Β΄/2017) για την έγκριση των όρων από τους 
οποίους διέπεται το νηολογημένο, σύμφωνα με το ν.δ. 
2687/53, δεξαμενόπλοιο «ΚΡΗΤΗ ΑΜΠΕΡ» Νηολογίου 
Πειραιά 12482, AAI/SVCQ9».

ιδ. Την από 01-02-2018 αίτηση της πλοιοκτήτριας εται-
ρείας «URSA MAJOR MARITIME LIMITED», που εδρεύει 
στη Λιβερία, με την οποία ζητεί την τροποποίηση του 
όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής πράξης.

ιε. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ. Πειραιά/Νηολόγια με 
αριθμ. 119/15-01-2018 από το οποίο προκύπτει ότι το 
πιο πάνω πλοίο βαρύνεται με μία (1) προτιμώμενη υπο-
θήκη υπέρ της Τραπεζικής Εταιρείας "CITIBANK Ν.Α."

ιστ. Την από 25-01-2018 επιστολή της «CITIBANK Ν.Α.» 
η οποία είναι ενυπόθηκη δανείστρια και συναινεί για την 
τροποποίηση του όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής πρά-
ξης.

ιζ. Την ΩΠ: 010901/06-18 διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.
ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β΄ΔΝΕΡ 1ο, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής πράξης 
2214.5-7/3630/2017/27-07-17 (ΦΕΚ Β΄ 3037/2017) που 
αφορά το δεξαμενόπλοιο «ΚΡΗΤΗ ΑΜΠΕΡ» Νηολογίου 
Πειραιά 12482, ΔΔΣ/ SVCQ9, και εγκρίνουμε την αντικα-
τάσταση αυτού ως ακολούθως:

8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής 
χωρητικότητας 28177,50 κόρων το οποίο φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσεως 9480 KW και είναι εφοδιασμένο με 
πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανήματα 
και χαρακτηρισμένο από τον παρακολουθούντα αυτό 
νηογνώμονα με το οικείο σύμβολο αυτοματισμού ότι 
έχει τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανοστασίου του 
πλήρως ανεπάνδρωτου επί 24ώρου βάσεως καθορίζεται 
ως ακολούθως:

Πλοίαρχος ένας (1) - Υποπλοίαρχος ένας (1) - Ανθυπο-
πλοίαρχοι δύο (2) - Ναύκληρος ένας (1) - Ναύτες τρεις 
(3) - Μηχανικός Άλφα ένας (1) - Μηχανικός Βήτα ένας 
(1) -Μηχανικός Γάμα ένας (1) - Ηλεκτρολόγος ή (διαζ) 
Σπουδαστής Μηχανικός ΑΕΝ ένας (1) - Μάγειρος ένας 
(1) - Βοηθός θαλαμηπόλου ένας (1) - Σύνολο δεκατέσ-
σερις (14).

Στην πιο πάνω σύνθεση προστίθεται ένας (1) αντλι-
ωρός η πρόσληψη του οποίου δεν είναι υποχρεωτική 
όταν το πλοίο έχει Κεντρικό Σταθμό Φορτοεκφορτώσεως 
(CENTRALIZED CARGO CONTROL ROOM). Σε περίπτωση 
που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτηρισμένο και να 
λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο η σύνθεση 
παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη.

A.1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της 
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον τέσσερις (4) ναυτικοί 
θα είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του πλοι-
άρχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι Έλληνας. 
Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας σπου-
δαστής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον προσφέ-
ρεται. Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ Μηχα-
νικός, όπως προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική 
σύνθεση πληρώματος του πλοίου, ικανοποιείται και η 
πιο πάνω απαίτηση.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 
Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω 

απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα πιο 
πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του χρόνου ισχύος 
εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω από τριάντα 
(30) ημέρες. Οι παράγραφοι Α2 έως A4, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και 
Ζ του όρου 8 παραμένουν ως έχουν.

Επίσης στην παραπάνω εγκριτική απόφαση και συγκε-
κριμένα στην παράγραφο ιγ. του προοιμίου εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση των αναφερόμενων κόρων ολικής 
και καθαρής χωρητικότητας σε 28.117,50 και 17431,04 
αντίστοιχα, καθώς και του αναφερόμενου στον όρο 1 
ποσού λιρών Αγγλίας της εγγυητικής επιστολής σε πε-
νήντα δύο χιλιάδες (£52.000).

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για 
εκτέλεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του σήματος με το 
οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο ο καθορισμός της 
οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.8280/80505 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 

με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-

ρεάς Ελλάδας, κατά τις απογευματινές ώρες των 

εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις 

Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018, 

για υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστα-

σίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. 

β) Του π.δ. 138/2010 (Α΄ 231) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», 
όπως ισχύει. 

γ) Του ν. 998/1979 (Α’ 289) «Περί προστασίας των δα-
σών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Του ν. 1845/1989 (Α’ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ε) Του ν. 3938/2011 (Α’ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της 
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία». 

ζ) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

η) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Αποζη-
μίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου». 

2. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. 

3. Την αριθμ. οικ. 109/828/3-01-2018 (Β΄ 127) απόφαση 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτε-
ρινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018». 

4. Την αριθμ. 169566/2590/27-4-2018 (Β΄1578) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λ.π. εργασίας για 
την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 
2018 και κατανομή πιστώσεων». 

5. Την αριθμ. 170306/2913/18-5-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΒ234653Π8-0Φ3) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Ν. «Υλοποί-
ηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018». 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για το τρέχον έτος μέχρι του συνολι-
κού ποσού των 502.015 €, η οποία θα καλυφθεί από πι-
στώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε βάρος των 
Κ.Α.Ε.0511 και 0512.

7. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος Δα-
σοπροστασίας, που συνίσταται κυρίως στην πρόληψη 
των δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας, 
των καταπατήσεων και γενικά των δασικών ανομημάτων 
αλλά και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής 
ασφάλειας, με τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από 
τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
αποφασίζουμε: 

Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία των υπαλ-
λήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας το έτος 2018 
για συνολικό αριθμό 763 υπαλλήλων και χρονικό δι-
άστημα μέχρι 31-12-2018, με συνολικό αριθμό μέχρι 
40.026 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευ-
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών και τα Σάββατα 
με δαπάνη μέχρι του ποσού των 280.184 €, με συνο-
λικό αριθμό μέχρι 13.900 ώρες τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι του ποσού των 
127.945 € καθώς και με συνολικό αριθμό έως 32.218 
ώρες εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής του προσωπικού που αναφέρεται στην 
αριθμ. οικ. 109/828/03-01-2018 απόφαση με δαπάνη 
μέχρι του ποσού των 93.885 €. 

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας Δα-
σικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα 
στην αριθμ. 169566/2590/27-4-2018 Υπουργική Απόφα-
ση και στην αριθμ. 170306/2913/18-5-2018 εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 4 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 28031 (6)
   Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών  κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο 

Δήμο Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης για 

το έτος 2018». 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α/) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.». 

6. Την αριθμ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπα-
ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 « Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης.
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8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

9. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης. 

10. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθμ. 8016/11-05-2018 
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Ωραιοκάστρου, αναφορικά με το ανώτα-
το όριο επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός 
έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες 
του Δήμου για το έτος 2018, σχετικά με τις αιτιολογη-
μένες ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων του Δήμου 
για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για 
συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες 
εργασίας, σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. 

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την από 03-05-2018 βε-
βαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραι-
οκάστρου, ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € από τις 
πιστώσεις του Π/Υ έτους 2018 του φορέα και θα βαρύνει 
τον παρακάτω Κ.Α. 00.6422.1002. Κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2018 ενδέχεται να τροποποιηθούν οι 
ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Δήμου 
Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης, ως εξής: 

α/α Κατηγορία 
Κλάδος ή 

Ειδικότητα 
Αριθμός 

υπαλλήλων 

Ανώτατο 
όριο ημερών 
μετακίνησης 
εκτός έδρας 

έκαστος 

1 ΠΕ 
Δικηγόρος με 

έμμισθη εντολή 
2 6 

2 ΠΕ 
Διοικητικού – 
Οικονομικού 

1 2 

3 ΠΕ 
ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών 
2 4 

4 ΠΕ 
Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
1 4 

5 ΤΕ 
Τοπογράφων 
Μηχανικών 

1 4

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

    Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

     Αριθμ. 5723 (7)
Τροποποίηση της αριθμ. 93/2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων 

περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών-

Αστερουσίων» (ΦΕΚ 1433/Β/16-6-2011).

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 

«Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/
27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του 
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α/26-4-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” 
και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθμ. οικ.1940/19-1-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018), περί τροποποίη-
σης της αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015, 
«Εκδημοκρατισμός  της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016. 

7. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017). 

8. Την αριθμ. 93/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αρχανών - Αστερουσίων περί συγχώνευσης 
Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχα-
νών - Αστερουσίων» (ΦΕΚ 1433/Β/16-6-2011). 

9. Την αριθμ. 40/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αρχανών- Αστερουσίων περί τροποποίησης της 
αριθμ. 93/2011 προηγούμενης όμοιας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 93/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών -  Αστερουσίων περί 
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων» (ΦΕΚ 1433/Β΄/
16-6-2011) ως προς τους Πόρους και τη Διοίκηση του 
ΝΠΔΔ, ως εξής: 
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Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι : 
α) η επιχορήγηση του Δήμου σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του 
ν.1892/1990, όπως ισχύουν, 

β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, 
γ) έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, 
δ) έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλι-

κείων, 
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες και 
στ) έσοδα που προέρχονται από κάθε άλλη νόμιμη 

πηγή. 
Διοίκηση: 
Το ΝΠΔΔ διοικείται από 15 μελές συμβούλιο το οποίο 

αποτελείται από : 
1. Τον Δήμαρχο ή ένα άλλο μέλος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Τρία (3) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με τους 
αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. 

3. Δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με τους 
αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τη μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου με απόφασή του. 

4. Πέντε (5) διευθυντές εκ των αρχαιότερων των σχο-
λικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

5. Τρεις (3) εκπρόσωπους της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, τρεις (3) εκπρόσωπους των υφιστάμενων συλ-
λόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικών 
μονάδων. 

6. Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων των 
σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

- Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ-
νη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας 
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα 
ψήφου. 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 7261/14-6-2018 βεβαίωση του εν λόγω 
φορέα.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 93/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστε-
ρουσίων περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων»
(ΦΕΚ 1433/Β/16-6-2011). 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2018

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

     Αριθμ. 7α/254 (8)
Tροποποίηση της απόφασης 1/232/09.10.2015 

(Β΄ 1074/15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους 

οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού 

της ΕΕΑΕ».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως το 
άρθρο 44, παρ. 9 αυτού. 

2. Το π.δ. 404/1993 (Α΄ 173) «Οργανισμός της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)». 

3. Την απόφαση 226244/21.12.2017 (ΥΟΔΔ 697/ 
22.12.2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)». 

4. Την απόφαση 1/232/09.10.2015 (Β΄ 1074/15.4.2016) 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους ορ-
γανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ», 
όπως ισχύει. 

5. Την αριθμ. 254η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΑΕ της 31.05.2018, θέμα 7α. 

6. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης, ταχείας και 
αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Ειδικού Λογα-
ριασμού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ), αποφασίζει:

 Άρθρο 1 
Tο άρθρο 9 της απόφασης 1/232/09.10.2015 (Β΄ 1074/ 

15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογρα-
φής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊστα-
μένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού 
της ΕΕΑΕ» όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 
2/253/16.03.2018 (Β΄ 1496/02.05.2018) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

 «Άρθρο 9 
1. Στον Κωνσταντίνο Χουρδάκη, ειδικό λειτουργικό 

επιστήμονα, προϊστάμενο του ΤΑΕ της ΕΕΑΕ, μεταβιβά-
ζονται οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2. 
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2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των 
αναφερομένων προϊσταμένων μονάδων της ΕΕΑΕ 
στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 της παρούσης τα έγγραφα 
αρμοδιότητάς τους θα συντάσσονται, εκδίδονται και 
υπογράφονται από τον ανώτερο κατά βαθμό υπάλ-
ληλο που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν 
υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθ-
μό αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο 
στον βαθμό αυτόν.». 

Άρθρο 2 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

     Αγ. Παρασκευή, 31 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023392006180008*
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