
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Θάσου του Νομού Καβάλας.

2 Ανάκληση άδειας Κολλεγίου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

3 Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχο-
λικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4 Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ηγουμε-
νίτσας αριθμ. 36 «Ρύθμιση θαλάσσιας κυκλοφορί-
ας στο δίαυλο Ηγουμενίτσας, λόγω εκβάθυνσης - 
διαπλάτυνσης αυτού».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 165359/Ζ1 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Θάσου του Νομού Καβάλας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 

1351/1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε-
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ-
τικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α')
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α').

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59 Α') 
«Άσκηση στο επαγγελμάτων σπουδαστών των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Την με αριθμό Υ 29/8-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β' 2168).

14. Τη με αριθμό 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252 Β') 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

15. Τη με αριθμό Υ27/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.

16. Τη με αριθμό Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις με 
αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') και 2025805/
2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Τη με αριθμό Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Τη με αριθμό Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 94/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας.

20. Τη με αριθμό ΑΑΥΜΙΣ 25/10-05-2016 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Θάσου του Νομού 
Καβάλας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

21. Τη με αρ. πρωτ. 5639/18-05-2016 βεβαίωση του 
Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας για τη δέσμευση της 
οικονομικής πίστωσης.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Θάσου του Νομού Καβάλας, ύψους 2.606,66 ευρώ για 
το οικονομικό έτος 2016 και 15.639,96 ευρώ περίπου για 
καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη.

23. Τη με αριθμό πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/111/15-9-2016 
εισήγηση της ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επτά (07) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο Δήμου Θάσου του Νομού 
Καβάλας. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για 
τον ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 01-11-2016.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας. Από τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
2.606,66 ευρώ για το έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί 
από τους Κ.Α. 10.6041.0001 και 10.6054.0002 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου του Νομού Κα-
βάλας, ως εξής:

2.606,66 ευρώ (07 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 02 μήνες) 
για το έτος 2016, και

15.639,96 ευρώ (07 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δε-
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας και για καθένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 15.639,96 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών  Αναπληρώτρια Υπουργός
και Διοικητικής  Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης  και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 167535/Κ1 (2)
Ανάκληση άδειας Κολλεγίου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α') «Ίδρυση και λειτουργία 

Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α' 71) 
και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α') και το άρθρο 30 του 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α').

2. Την παράγραφο Θ, υποπαρ. Θ4, εδάφιο 1, του άρ-
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

3. Το εδάφιο 1, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγρά-
φου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

4. Το άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 4229/2014 ( ΦΕΚ 8/Α/ 
10-1-2014).

5. Το αριθμ. 73 Προεδρικό διάταγμα ( ΦΕΚ 116/Α/ 
23-9-2015) "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

6. Το αριθμ. 70 Προεδρικό διάταγμα ( ΦΕΚ 114/Α/ 
22-9-2015 ) "Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων....".

7. Την αριθμ. 178761/Γ2/ 9-11-2015 (ΦΕΚ 803/τ.ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ..../10-11-2015 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων περί "Διορι-
σμού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς....".

8. Την αριθμ. 93258/Α1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1185/Β/ 
19-6-2015) υπουργική απόφαση περί "Μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 
και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του ΥΠΟΠΑΙΘ".

9. Την αριθμ. 108284/05-8-2013 ( ΦΕΚ 2012/Β/
14-8-2013) απόφαση χορήγησης άδεια Κολλεγίου στην 
εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με το διακριτικό 
τίτλο κολλεγίου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

10. Την από 29-9-2016, με αρ. πρωτ. 160547/29-9-2016 
αίτηση του κολλεγίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ με την οποία μας διαβιβάζεται η από 29-9-2016 
Υπεύθυνη δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της εται-
ρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην οποία δηλώ-
νει ότι επιθυμεί την ανάκληση της άδειας του Κολλεγίου.

11. Την από 30-9-2016, με αρ. πρωτ. 162626/
3-10-2016, Υπεύθυνη δήλωση της νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ 
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ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην οποία 
δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι σπουδαστές 
στο Κολλέγιο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε  την  αριθμ. 108284/05-8-2013 (ΦΕΚ 2012/Β/
14-8-2013) χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου, στην εταιρεία 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ-
ΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με το διακριτικό τίτλο κολ-
λεγίου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
μετά από αίτησή τους. 

Η παρούσα ανάκληση ισχύει από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 Ι

   Αριθ.: 166651/Δ3 (3)
Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχο-

λικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1γ εδάφιο βα) του άρθρου 28 του 

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013).
2. Των άρθρων 8, 11 του Ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή 

και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 
(Α' 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 
του Ν. 1966/1991 (Α' 147).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
Π.δ. 63/2005, Α' 98).

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) με θέμα: 
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, 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 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. 

6 Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) με θέμα: 
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 128740/Δ3/03-08-2016 (ΦΕΚ 
2532/τ.Β΄/17-8-2016) Υ.Α. με θέμα: Μετατροπή Σχολι-
κών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών 
Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. 1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

    2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ.
    3.Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Γ. Τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών 

Συμβουλίων.
Δ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-

καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών 
μονάδων ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Μετατρέπεται, από το σχολικό έτος 2016-2017, το 
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (TEE) Β' βαθμίδας 
της παρακάτω Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως 
ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
To TEE Ειδικής Αγωγής Β' Βαθμίδας Κατερίνης 

(ΦΕΚ 1397/Β/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύ-
κειο Κατερίνης.

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυκει-
ακές Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων προσαρ-
τημένων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια της έδρας 
τους ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 

Βέροιας (Α' τάξη).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.
Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 

Πύργου (Α' τάξη).
Γ. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυ-

κειακές Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων των 
παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 
Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 
Δράμας (Α' τάξη).
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννί-

νων Λυκειακές τάξεις στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνά-
σιο Ιωαννίνων (Α' τάξη).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 Ι

   Αριθμ. 2133.2/86249/2016 (4)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ηγου-

μενίτσας αριθμ. 36 «Ρύθμιση θαλάσσιας κυκλο-

φορίας στο δίαυλο Ηγουμενίτσας, λόγω εκβά-

θυνσης - διαπλάτυνσης αυτού».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του άρθρου 5 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 102), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 2 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, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α' 114).

δ) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α' 170).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

ζ) Του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 
διατάξεις».

2. Τον αριθμ. 36 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Ηγουμενί-
τσας, ο οποίος υπεβλήθη με την Αριθμ. Πρωτ.: 2133.2/ 

2740/2016/16-06-2016 αναφορά της Λιμενικής Αρχής 
Ηγουμενίτσας, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται 
θέματα που αφορούν στην ρύθμιση της θαλάσσιας κυ-
κλοφορίας εντός του διαύλου Ηγουμενίτσας.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 53819/2833/15-06-2016 
γνώμη Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 

Ηγουμενίτσας με αριθμ. 36.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36. 
«Ρύθμιση θαλάσσιας κυκλοφορίας στο δίαυλο 
Ηγουμενίτσας, λόγω εκβάθυνσης - 
διαπλάτυνσης αυτού»

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του Ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α' 39).

γ) Του άρθρου 5 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 102), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 2 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, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α' 114).

ε) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α' 170).

στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

ζ) Του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 
διατάξεις».
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κα-
νονισμό Λιμένα:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρόν Ειδικός Κανονισμός ισχύει στο δίαυλο και το 
λιμένα Ηγουμενίτσας δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής 
Ηγουμενίτσας, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 2
Ρύθμιση θαλάσσιας κυκλοφορίας

Η επιχειρησιακή διαχείριση, ο έλεγχος της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας, καθώς και η επί 24ώρου βάσεως ρύθμιση 
της κυκλοφορίας των πλοίων στο δίαυλο και τον Λιμένα 
Ηγουμενίτσας, η ρύθμιση προτεραιότητας εισόδου -εξό-
δου των πλοίων, που εισπλέουν ή εκπλέουν προς και από 
το Λιμένα Ηγουμενίτσας, καθώς και ο εκ των προτέρων 
σχεδιασμός των κινήσεων των πλοίων, προκειμένου να 
αποφευχθεί υψηλή συγκέντρωση θαλάσσιας κυκλοφο-
ρίας και κατ' επέκταση η πρόκληση επικίνδυνων κατα-
στάσεων, είναι ευθύνη του Υποκέντρου Εξυπηρέτησης 
Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) Ηγουμενίτσας. Το εν λόγω 
Υποκέντρο υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στη 
Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας και εποπτεύεται επιχειρη-
σιακά από το Κέντρο του Συστήματος Διαχείρισης και 
Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS Center).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις πλοιάρχων

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης των πλοίων μέσα από 
την περιοχή ευθύνης - Λιμένας και δίαυλος Ηγουμενίτσας - 
του Υποκέντρου Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων 
(VTS) Ηγουμενίτσας, οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί φυ-
λακής αυτών υποχρεούνται να τηρούν φυλακή συνεχούς 
ακρόασης στους καθορισμένους διαύλους επικοινωνίας, 
να αναφέρουν τυχόν παρεκκλίσεις από το συμφωνημένο 
σχέδιο πλου, καθώς και να προβαίνουν στις προβλεπόμε-
νες αναφορές, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και 
Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (N/VTMIS).

Άρθρο 4
Συμμόρφωση υπόχρεων πλοίων

Η συμμόρφωση με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληρο-
φοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (N/VTMIS) και τις τυχόν 
συστάσεις/ οδηγίες του VTS Ηγουμενίτσας, είναι υποχρε-
ωτική, εφόσον οι πραγματικές συνθήκες στην περιοχή 
πλου, ανταποκρίνονται στην εικόνα που έχει το πιο πάνω 
VTS από τις αναφορές και τις λοιπές πληροφορίες των 
πλοιάρχων εκάστου πλοίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας 
Πλοίων (N/VTMIS) υπόχρεα πλοία για συμμετοχή στο 
σύστημα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας στο δίαυλο 
Ηγουμενίτσας είναι:

1. Στην περιοχή VTS Ηγουμενίτσας, υπόχρεα προς 
ακρόαση στον προκαθορισμένο δίαυλο επικοινωνιών 
VHF (14) και προς αναφορά στο Υποκέντρο VTS Ηγου-
μενίτσας είναι τα πλοία των κάτωθι κατηγοριών: 

α. όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως Σημαίας και μεγέθους, 
τα οποία, σύμφωνα με τον Κανόνα 3 του Μέρους Α' των 
Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων, χαρα-
κτηρίζονται ως "περιορισμένης ικανότητας χειρισμών", 

β. όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως Σημαίας και μεγέθους 
τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο, 

γ. όλα τα επιβατηγά πλοία, ανεξαρτήτως Σημαίας τα 
οποία δύνανται να μεταφέρουν περισσότερους από πε-
νήντα (50) επιβάτες, με ναύλο,

δ. όλα τα φορτηγά πλοία χωρητικότητας 300 κ.ο.χ. και 
άνω, ανεξαρτήτως σημαίας,

ε. όλα τα μηχανοκίνητα πλοία ολικού μήκους σαράντα 
(40) μέτρων και άνω, ανεξαρτήτως Σημαίας, τα οποία δεν 
εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

2. Σε περιοχή VTS Ηγουμενίτσας, υπόχρεα μόνο προς 
ακρόαση στον προκαθορισμένο δίαυλο επικοινωνιών VHF 
(14) και όχι προς αναφορά στο Υποκέντρο VTS είναι:

α. όλα τα Ε/Γ και Φ/Γ πλοία, ανεξαρτήτως μεγέθους και 
Σημαίας, τα οποία φέρουν συσκευή VHF και δεν εντάσ-
σονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, 

β. όλα τα βοηθητικά πλοία και μικρά σκάφη λιμένα, 
εφόσον κινούνται, 

γ. όλα τα αλιευτικά σκάφη που υποχρεούνται να φέ-
ρουν συσκευή VHF.

δ. όλα τα μηχανοκίνητα πλοία και μικρά σκάφη συμπε-
ριλαμβανομένων και των ιδιωτικών πλοίων και μικρών 
σκαφών αναψυχής μήκους κάτω των σαράντα (40) μέ-
τρων, που υποχρεούνται να φέρουν συσκευή VHF.

3. Πέραν των υποχρεώσεων των προηγούμενων πα-
ραγράφων, υποχρέωση αναφοράς στο Υποκέντρο VTS 
Ηγουμενίτσας έχουν όλα τα πλοία και μικρά σκάφη, όταν 
αυτό επιβάλλεται από ειδικές συνθήκες και ζητηθεί μέσω 
του διαύλου επικοινωνιών VHF (14), από το ως άνω Υπο-
κέντρο.

Άρθρο 5
Διέλευση του διαύλου Ηγουμενίτσας.

1. Για λόγους ασφαλούς διέλευσης των πλοίων κατά 
την κίνηση τους μέσα στο δίαυλο του όρμου Ηγου-
μενίτσας απαγορεύεται η ταυτόχρονη κίνηση πλοίων 
οποιασδήποτε κατηγορίας, μεγέθους, τύπου και Σημαί-
ας, με ίδια κατεύθυνση στη θαλάσσια έκταση που περι-
λαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων ζευγών πράσινων και 
ερυθρών φωτοσημαντήρων.

2. Η αμφίρροπη ταυτόχρονη πλεύση δύο πλοίων μέσα 
στο δίαυλο Ηγουμενίτσας επιτρέπεται μόνον εφόσον 
τηρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Τα Ε/Γ πλοία και τα Ε/Γ- Ο/Γ πλοία είτε κλειστού είτε 
ανοικτού τύπου να έχουν ολικό μήκος μέχρι διακόσια 
μέτρα (200 μ.), ολικό πλάτος μέχρι είκοσι πέντε μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά (25,80 μ.), έμφορτο βύθισμα μέχρι έξι 
μέτρα και ογδόντα εκατοστά (6,80 μ), εκτόπισμα μέχρι 
είκοσι τρείς χιλιάδες τόνους (23,000 tons) και διαπλέουν 
τον δίαυλο τηρώντας ρητά τα οριζόμενα στο Διεθνή Κα-
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νονισμό Αποφυγής Σύγκρουσης και κυρίως τον Κανόνα 
9 κρατώντας ασφαλή απόσταση κατά το εγκάρσιο του 
άξονα κίνησης από το άλλο πλοίο και όχι μικρότερη από 
το διπλάσιο του πλάτους του μεγαλύτερου πλοίου.

β) Σε περιπτώσεις που επικρατούν δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες ή συνθήκες περιορισμένης ορατότητας 
οι Πλοίαρχοι των πλοίων που πρόκειται να διαπλεύσουν 
τον δίαυλο δύνανται να αιτηθούν από το VTS να διαπλεύ-
σουν τον δίαυλο μεμονωμένα και με σειρά προτεραιότη-
τας που θα τους καθορίσει αυτό (το VTS Ηγουμενίτσας).

γ) Σε περίπτωση που επικρατούν άνεμοι και αντίστοι-
χοι κυματισμοί Διεύθυνσης Ν και ΝΔ έντασης 8 bf και 
άνω και όλων των άλλων Διευθύνσεων έντασης 9 bf και 
άνω, τότε η ταυτόχρονη - αμφίρροπη πλεύση των πλοίων 
στο δίαυλο θα αναστέλλεται και τα πλοία θα εισέρχονται 
στο δίαυλο με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

δ) Σε περιπτώσεις πλοίου διαστάσεων μεγαλύτερων 
αυτών που ορίζονται στην παράγραφο (α), η αμφίρροπη -
ταυτόχρονη διέλευση άλλου πλοίου απαγορεύεται. Στην 
περίπτωση αυτή θα τηρείται σειρά προτεραιότητας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού. 

3. Απαγορεύεται η πρόσδεση σκαφών στους φωτοση-
μαντήρες που οριοθετούν το Δίαυλο.

Άρθρο 6
Προτεραιότητα διέλευσης

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης για διέλευση του 
διαύλου δυο πλοίων, από τα οποία το ένα πρόκειται να 
καταπλεύσει και το άλλο να αποπλεύσει από τον όρμο 
Ηγουμενίτσας και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 
του άρθρου 5 για αμφίρροπη ταυτόχρονη πλεύση αυτών 
στο δίαυλο, προτεραιότητα να διαπλεύσει το δίαυλο έχει 
το αποπλέον από τον όρμο Ηγουμενίτσας πλοίο.

Το καταπλέον πλοίο υποχρεούται να σταματήσει σε 
απόσταση τουλάχιστον 0,5 ν.μιλίου από το πρώτο ζεύγος 
ερυθρού και πράσινου φωτοσημαντήρα εισόδου, παρα-
μένοντας νοτιότερα της ευθυγράμμισης των πράσινων 
φωτοσημαντήρων, μέχρι την έξοδο και απομάκρυνση 
του αποπλέοντος πλοίου.

Τυχόν τροποποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων 
επιτρέπεται μόνο από το Υποκέντρο Εξυπηρέτησης Κυ-
κλοφορίας Πλοίων (VTS) Ηγουμενίτσας και η οποία θα 
γνωστοποιείται έγκαιρα στους πλοιάρχους των εμπλε-
κόμενων πλοίων μέσω των υπόχρεων διαύλων επικοι-
νωνίας VTS - πλοίων.

Άρθρο 7
Απαγόρευση πλεύσης εκτός διαύλου Ηγουμενίτσας

Απαγορεύεται η πλεύση εκτός διαύλου όρμου Ηγου-
μενίτσας, που ορίζεται ως η θαλάσσια έκταση εντός των 
τεσσάρων ζευγών πράσινων και ερυθρών φωτοσημα-
ντήρων, για όλα τα πλοία, οποιασδήποτε κατηγορίας, 
μεγέθους,τύπου και Σημαίας.

Άρθρο 8
Απαγόρευση αμφίρροπης ταυτόχρονης πλεύσης 
Φ/Γ, Δ/Ξ και Ρ/Κ πλοίων στο δίαυλο Ηγουμενίτσας

Τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα ρυμουλκά 
μετά ρυμουλκίου απαγορεύεται να διαπλέουν το δίαυ-
λο Ηγουμενίτσας όταν εντός αυτού κινείται άλλο πλοίο 
οποιασδήποτε κατηγορίας, μεγέθους και τύπου. Η σειρά 
προτεραιότητας για τον διάπλου του διαύλου των πλοί-
ων αυτών θα καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Εξαίρεση αποτελούν τα Φ/Γ- Ο/Γ πλοία τα οποία έχουν 
χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν σε αυτά των Ε/Γ -
Ο/Γ πλοίων και φέρουν δύο (02) κύριες μηχανές πρό-
ωσης και δυο έλικες. Οι πλοίαρχοι των πλοίων αυτών 
οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως το Υποκεντρο Εξυ-
πηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) Ηγουμενίτσας 
μέσω των υπόχρεων δίαυλων επικοινωνίας VTS-πλοίων 
ώστε να λάβουν έγκριση και σχετικές οδηγίες.

Άρθρο 9
Ταχύτητα διέλευσης

Κατά τη διέλευση των πλοίων από το δίαυλο Ηγουμε-
νίτσας, θα τηρείται ανώτατο όριο ταχύτητας έντεκα (11) 
κόμβων. Δύναται όμως, κατά την κρίση του πλοιάρχου 
και μόνο, σε περιπτώσεις όπου εμφανώς επικρατούν δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή του 
διαύλου και εντός του όρμου Ηγουμενίτσας, να αυξηθεί 
το όριο ταχύτητας στο δίαυλο, μέχρι του ορίου εκείνου 
που θα κρίνει ο πλοίαρχος του πλοίου που πλέει στο δί-
αυλο, ότι μπορεί να κινηθεί ασφαλώς ώστε να μην προ-
κληθεί κίνδυνος για τους επιβαίνοντες, το πλοίο και το 
περιβάλλον. Η αύξηση του ορίου ταχύτητας διέλευσης σε 
περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών θα επιτρέ-
πεται και θα γίνεται αποδεκτή, μόνον όταν θα δηλώνεται 
εγκαίρως στο VTS Ηγουμενίτσας.

Στην παραπάνω περίπτωση όταν πλοίαρχος οποιου-
δήποτε πλοίου αιτείται και εγκρίνεται από το Υποκεντρο 
Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) Ηγουμενίτσας 
να κινηθεί εντός διαύλου με ταχύτητα μεγαλύτερη των 
έντεκα (11) κόμβων, τότε με μέριμνα του VTS Ηγουμε-
νίτσας θα απαγορεύεται η αμφίρροπη- ταυτόχρονη διέ-
λευση ετέρου πλοίου στο δίαυλο Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 10
Επικοινωνίες - Σημεία αναφοράς

Οι επικοινωνίες εντός της περιοχής ευθύνης του Υπο-
κέντρου Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) 
Ηγουμενίτσας, διεξάγονται στο δίαυλο 14 VHF και εναλ-
λακτικά στο δίαυλο 13 VHF.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται κλήση για την αναγνώ-
ριση πλοίου στο δίαυλο 16 VHF, αυτή θα είναι μικρής 
διάρκειας, η δε ανταπόκριση θα διεξάγεται στο δίαυλο 
14 VHF ή 13 VHF, προκειμένου να αποφεύγονται οι πα-
ρεμβολές στον ανωτέρω δίαυλο επικοινωνιών κινδύνου 
και ασφαλείας.

Ως διακριτικό κλήσης του Υποκέντρου Εξυπηρέτησης 
Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) Ηγουμενίτσας μέσω VHF, ορί-
ζεται "ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΡΑΦΙΚ" (IGOUMENITSA TRAFFIC).

Τα πλοία που πρόκειται να εισέλθουν στο δίαυλο Ηγου-
μενίτσας με κατεύθυνση προς το Λιμένα Ηγουμενίτσας, 
υποχρεούνται σε αναφορά θέσης δέκα (10) λεπτά, προ 
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της εισόδου τους, προκειμένου να λάβουν άδεια διέ-
λευσης από το Υποκεντρο Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας 
Πλοίων (VTS) Ηγουμενίτσας.

Ομοίως τα πλοία που αποπλέουν από το Λιμένα Ηγου-
μενίτσας, υποχρεούνται σε αναφορά απόπλου πέντε (5) 
λεπτά προ του απόπλου τους, προκειμένου να λάβουν 
άδεια διέλευσης του διαύλου Ηγουμενίτσας.

Επίσης οι πλοίαρχοι των καταπλεόντων ή αποπλεό-
ντων πλοίων από τον λιμένα Ηγουμενίτσας, υποχρεού-
νται να έχουν σε λειτουργία, εφόσον βρίσκονται σε από-
σταση μέχρι και ένα μίλι προς τα Δυτικά -Νοτιοδυτικά 
του διαύλου, συσκευή ραδιοτηλεφώνου (VHF δίαυλος 
12 ή 07), για την επικοινωνία με το Κ.Λ. Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 11
Ρύθμιση σε περιπτώσεις αμφιβολίας

Σε περίπτωση σύγχυσης ή δημιουργίας αμφισβήτη-
σης και αμφιβολίας ως προς την πραγματική πορεία και 
πρόθεση του άλλου πλοίου, ή όταν συντρέχουν λόγοι 
ανάγκης ή ασφάλειας, για άμεση και χωρίς καθυστέρηση 
διέλευση από το δίαυλο του καταπλέοντος πλοίου, τότε 
ο πλοίαρχος του πλοίου πρέπει να έρθει σε επαφή με το 
Υποκέντρο Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS) 
Ηγουμενίτσας, μέσω ραδιοτηλεφώνου (VHF/FM) στους 
ανωτέρω καθοριζόμενους διαύλους επικοινωνίας, προς 
ρύθμιση του θέματος.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ειδικού κα-
νονισμού καταργείται ο αριθμ.35 Ειδικός Κανονισμός 

Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 1665Β/10-11-2004), καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, η 
εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα, 
ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευ-
θύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις 
κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α'), 
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τρο-
ποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.δ. 381/1995 
(ΦΕΚ 214 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο μόνο του Π.δ. 193/2001 (ΦΕΚ 156 Α'),καθώς και στις 
κυρώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4278/2014.

Ηγουμενίτσα, 16 - 06 - 2016

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Ειδικός Κανονισμός αυτός ισχύει δέκα (10) ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  
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*02032881310160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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
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