
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της υπ’ 
αριθμ. 104/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

2 Έγκριση της σε ορθή επανάληψη 229/2017 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναρ-
γύρων - Καματερού, περί σύστασης οκτώ προ-
σωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρμο-
γή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

3 Διαπιστωτική πράξη σύστασης μίας (01) θέσης 
ελεγκτή ιατρού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου.

4 Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού στην περιοχή 
Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, της Δημοτικής Κοινό-
τητας Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργο-
στολίου του Δήμου Κεφαλονιάς.

5 Μετονομασία του Εργαστηρίου Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής.

6 Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

7 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ.) στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφαλμάτων  σε αποφάσεις αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47035/488 (1)
  Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της υπ' 

αριθμ. 104/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/A/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/A/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).

5. Το άρθρο 109 του ν.  2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/
23-03-1999), περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Τις διατάξεις του π.δ.  135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 
228/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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7. Το άρθρο 90 του π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

8. Την υπ' αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

9. Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/ 
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

10. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

12. Την υπ' αρ. οικ. 47601/17682/8-6-2017 (ΦΕΚ 2056/Β/
14-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

13. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

14. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 47870/39280/10-09-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».

15. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».

16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 55875/30929/2015 έγγρα-
φο της Δ/νσης Διοίκησης, με το οποίο διαβιβάσθηκε 
στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου η, νομοτύπως ληφθείσα, 
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ' αρ. 
104/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Σαλαμίνας, με τα σχετικά έγγραφα και έλαβε αρ. πρ. 
63451/35109/2015.

17. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 63451/35109/2017 έγγραφο 
της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Σαλαμίνας.

18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6854/2017 έγγραφο του Δήμου 
Σαλαμίνας προς την Υπηρεσία μας, που έλαβε αρ. πρ. 
40486/426/2017.

19. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11465/2017 έγγραφο του Δή-
μου Σαλαμίνας προς την Υπηρεσία μας, που έλαβε αρ. 
πρ. 47035/488.

20. Την Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας, βάσει 
της οποίας ελήφθη η υπ' αριθμ. 13/2014 απόφαση της 
ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των υπ' 
αρ. 102/2014 και 104/2015 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας,.

21. Την υπ' αριθμ. 104/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δή-
μου Σαλαμίνας, με την οποία αποφάσισε, με πλειοψηφία, 
την έγκριση των υπόψιν κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

22. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2017, στον Κ.Α. 30-7323005 
με πίστωση 320.000,00 Ευρώ.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου 
Σαλαμίνας και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ' 
αρ. 104/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δ. Σαλαμίνας και την εφαρμογή τους σε δύο φάσεις, εκ 
των οποίων η πρώτη θα αφορά την απαγόρευση της 
στάθμευσης των οχημάτων στις δύο πλευρές της οδού 
Αγ. Νικολάου και η δεύτερη θα αφορά τις εξής κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις:

1) Η οδός Αγ. Νικολάου και η οδός Μαραθώνος θε-
σμοθετούνται ως οδοί προτεραιότητας έναντι όλων των 
καθέτων σ' αυτές οδών, με την τοποθέτηση σ' αυτές κά-
θετης σήμανσης Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας).

2) Μονοδρόμηση των οδών Αιγίνης, Φιλίππου, Ερμού, 
Ποσειδώνος, από την οδό Μαραθώνος προς και έως την 
οδό Αγ. Νικολάου και των οδών Κομνηνών, Τεύκτρου, 
Μουσών, Ευρυσάκη από την οδό Αγ. Νικολάου προς και 
έως την οδό Μαραθώνος.

3) Σήμανση σύμφωνα με την (9) σχετική απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην 
περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 53383/19819 (2)
Έγκριση της σε ορθή επανάληψη 229/2017 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναρ-
γύρων - Καματερού, περί σύστασης οκτώ προσω-
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρμο-
γή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
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νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α/2016) «Χωρικός σχεδιασμός -Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Την 54/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, περί παραίτησης του Δή-
μου από ένδικα μέσα και συγκεκριμένα από τις εφέσεις 
κατά των Ανδρέα Παππά, Χριστίνας Στυλιανοπούλου, 
Ευφροσύνης Σαγιόγλου, Δημητρίου Σιούντα, Αγγέλου 
Πρέκα, Ευφροσύνης Δρόσου, Γεωργίου Παπαλαζάρου 
και Παναγιώτας Ανδρίκουλα.

9. Την 387/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η 
Χριστίνα Στυλιανοπούλου του Σταύρου, η Ευφροσύνη 
Σαγιόγλου του Ιωάννη και ο Ανδρέας Παππάς του Γε-
ωργίου συνδέονται με το πρώην ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ Δήμου 
Αγίων Αναργύρων» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου.

10. Το 505079/19.05.2017 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι από 
01.01.2007 έως και 18.05.2017 κατά της ανωτέρω από-
φασης έχει ασκηθεί η 512860/5253/2007 έφεση και 
εκτός αυτής κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί 
από οποιονδήποτε.

11. Την 4183/13.06.2017 πράξη Κατάθεσης Δικογρά-
φου Παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, σύμφω-
να με την οποία ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
παραιτείται από το δικόγραφο της έφεσης με αριθμό 
κατάθεσης 8944/2015 κατά της 387/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12. Την 3442/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο 
Δημήτριος Σιούντας του Σπυρίδωνος συνδέεται με το 
Δήμο σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 
από την ημεροχρονολογία πρόσληψής του.

13. Το 505109/22.05.2017 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι από 
01.01.2013 έως και 21.05.2017 κατά της ανωτέρω από-

φασης έχει ασκηθεί η 507742/1737/2014 έφεση και 
εκτός αυτής κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί 
από οποιονδήποτε.

14. Την 4186/13.06.2017 πράξη Κατάθεσης Δικογρά-
φου Παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, σύμφω-
να με την οποία ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
παραιτείται από το δικόγραφο της έφεσης με αριθμό 
κατάθεσης 6800/2014 κατά της 3442/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

15. Την 3727/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η Πα-
ναγιώτα Ανδρίκουλα του Κωνσταντίνου συνδέεται με 
το πρώην ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από 
την ημερομηνία πρόσληψής της (16.09.2002).

16. Το 505166/22.05.2017 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι από 
01.01.2014 έως και 21.05.2017 κατά της ανωτέρω από-
φασης έχει ασκηθεί η 509281/1268/2015 έφεση και 
εκτός αυτής κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί 
από οποιονδήποτε.

17. Την 4189/13.06.2017 πράξη Κατάθεσης Δικογρά-
φου Παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, σύμφω-
να με την οποία ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
παραιτείται από το δικόγραφο της έφεσης με αριθμό 
κατάθεσης 6503/2015 κατά της 3727/2014 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

18. Την 3725/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο Άγ-
γελος Πρέκας του Μηνά συνδέεται με το πρώην ΝΠΙΔ 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων – Καματερού» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου από την έναρξη απασχόλησής του.

19. Το 504940/18.05.2017 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι από 
01.01.2014 έως και 17.05.2017 κατά της ανωτέρω από-
φασης έχει ασκηθεί η 509148/2463/2015 έφεση και 
εκτός αυτής κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί 
από οποιονδήποτε.

20. Την 4187/13.06.2017 πράξη Κατάθεσης Δικογρά-
φου Παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, σύμφω-
να με την οποία ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
παραιτείται από το δικόγραφο της έφεσης με αριθμό 
κατάθεσης 5931/2015 κατά της 3275/2014 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

21. Την 2329/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η 
Ευφροσύνη Δρόσου του Ευαγγέλου και ο Γεώργιος Πα-
παλαζάρου του Σάββα συνδέονται με το πρώην ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αγίων 
Αναργύρων Αττικής» με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημέ-
νης εργασίας αορίστου χρόνου από την αρχικής τους 
πρόσληψη.

22. Το 505158/22.05.2017 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι από 
01.01.2013 έως και 21.05.2017 κατά της ανωτέρω από-
φασης έχει ασκηθεί η 508247/6374/2013 έφεση και 
εκτός αυτής κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί 
από οποιονδήποτε.
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23. Την 4185/13.06.2017 πράξη Κατάθεσης Δικογράφου Παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με 
την οποία ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού παραιτείται από το δικόγραφο της έφεσης με αριθμό κατάθεσης 
5178/2014 κατά της 2329/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τους Ευφροσύνη Δρόσου 
και Γεώργιο Παπαλαζάρου, όχι όμως για τους Νικόλαο - Νέστωρα Τσίτσικα, Θεοδώρα Ιατρίδου, Ηλία Στρατικόπουλο 
και Αντώνιο Μπαρμπαρούτση.

24. Την σε ορθή επανάληψη 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων -Καματερού, 
περί σύστασης οκτώ προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, 
σε εφαρμογή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

25. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον 
εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δε-
δικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α' 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σε ορθή επανάληψη 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων -Καμα-
τερού, περί σύστασης οκτώ προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο, σε εφαρμογή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ του Γεωργίου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Σταύρου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΓΙΟΓΛΟΥ του Ιωάννη ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΝΤΑΣ του Σπυρίδωνα ΥΕ Εργατών καθαριότητας 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ του Σάββα ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής 1
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΡΟΣΟΥ του Ευαγγέλου ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής 1

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΚΑΣ του Μηνά ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου ΤΕ Μουσικών 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
65.500,00 € περίπου στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού οικονομικού έτους 2017 σε 
βάρος των Κ.Α. 15.6021.0006, 15.6052.001, 60.6041.0001, 20.6054.0001, 15.6021.0007, 15.6052.0001, ανάλογη δε 
δαπάνη ύψους περίπου 131.000,00 € θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 36126 (3)
Διαπιστωτική πράξη σύστασης μίας (01) θέσης 

ελεγκτή ιατρού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 54-56 του ν. 3528/2007 (26/Α') «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν,

• του άρθρου 20 του ν. 3613/2007 (263/Α') «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δη-
μόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δη-
μόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,

• των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (87/Α') «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• του π.δ. 143/2010 (236/Α') «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. 14192/15.05.2017 (250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.05.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 
Α.Δ. Αιγαίου.

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/17-01-2008 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύσταση θέσεων 
ελεγκτών ιατρών για έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων 
των Περιφερειών».

4. Το αριθ. πρωτ. 5712/05-05-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την ανάγκη ορθής εφαρμογής του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά στον κατ' οίκον έλεγχο των υπαλ-
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λήλων που λαμβάνουν κατ' επανάληψη βραχυχρόνιες 
αναρρωτικές άδειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, διαπι-
στώνουμε:

Τη σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
μιας (01) θέσης ελεγκτή ιατρού ειδικότητας παθολόγου 
ή γενικής ιατρικής με θητεία τριών (03) ετών, με δυνα-
τότητα ανανέωσης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 126392 (4)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού στην περιοχή 

Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, της Δημοτικής Κοινό-

τητας Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργο-

στολίου του Δήμου Κεφαλονιάς.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τίνων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα-
σικού κωδικός».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ 
757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργί-
ας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 
(ΦΕΚ 1188/Β/96) , 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31-3-1999) 
και 87578/703/6-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/23-4-2007 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα δια-
νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τον ν. 3852/2010, (ΦΕΚ/87/Α/2010), «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του π.δ.   139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Τα αρ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47) «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Την αρ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώ-
ρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017).

8. Το αριθ. πρωτ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο του 
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου».

9. Την αριθ. πρωτ. 141194/23-06-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Περί μεταβίβασης δικαιώ-
ματος υπογραφής "Με εντολή Συντονιστή'' σε Προϊστα-
μένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων, καθώς και σε Προϊσταμένους 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/4-07-2017)

10. Την αριθ. πρωτ. 2807/06-06-2012 απόφαση του 
Δ/ντη Δασών Κεφαλληνίας, «περί απαγόρευσης του κυ-
νηγίου στην λιμνοθάλασσα Κουτάβου - Κεφαλληνίας», 
η οποία έληξε στις 4-6-2012.

11. Την αριθμ. 126392/07-06-2017 εισήγηση της 
Ιωαννάτου Ελένης Δασοπόνου, υπαλλήλου της Υπηρε-
σίας μας.

12. Τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγιού για την 
Προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση 
του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της 
χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων 
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ακόμη δηλαδή, 
μέχρι 4-6-2022 σε έκταση 1.450 στρεμμάτων στην πε-
ριοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, Δημοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, Δήμου 
Κεφαλονιάς που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από τη διασταύρωση της Επαρχιακής οδού 
Αργ/λίου -Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου - Σάμης 
στο βόρειο σημείο της Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, ακο-
λουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική τον δρόμο πε-
ριμετρικά της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει τον 
επαρχιακό δρόμο Αργ/λίου - Πόρου, στο Νότιο σημείο 
της Λιμνοθάλασσας. Ακολουθεί με κατεύθυνση Βορειο-
δυτική τον δρόμο προς την πόλη του Αργ/λίου παράλλη-
λα με τα όρια της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει 
τη Γέφυρα Δεβοσέτου. Ακολουθεί τη Γέφυρα Δεβοσέτου 
μέχρι τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αργ/λίου - 
Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου - Σάμης.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι-
νές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 7 του 
ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 παρ. 3 
της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/85 «περί μέ-
τρων διαχείρισης της άγρια πτηνοπανίδας» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 
αριθμ. 366599/1996, 331794/1999 και 87578/703/2007.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2017-2018.

  Αργοστόλι, 5 Ιουλίου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Η Διευθύντρια Δασών

ΑΝΝΑ ΛΥΤΡΑ
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      Αριθμ. πράξης 422 (5)

Μετονομασία του Εργαστηρίου Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του Τμή-

ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-

ας της Φιλοσοφικής Σχολής.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του 
ν. 4386/2016.

2. Την από 17-5-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

3. Την από 14-7-2016 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

4. Την από 28-6-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τομέα Ψυχολογίας.

5. Την υπ' αριθ. 207/18-4-2016 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 
διορθ. 1380/17-5-2016 τ. Β' και ΦΕΚ 1184/25-4-2016 τ. Β') 
«Ίδρυση Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».

6. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Εργαστηρίου 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτι-
κής δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την 
κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τη μετονομασία του Εργαστηρίου Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής που ιδρύθηκε 
με την υπ' αριθ. 207/18-4-2016 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 
διορθ. 1380/17-5-2016 τ. Β' και ΦΕΚ 1184/25-4-2016 τ. Β') 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Εργαστήριο Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης 
Κασσωτάκης».

Η μετονομασία του ανωτέρω Εργαστηρίου δεν θα επι-
φέρει ουδεμία αλλαγή στον εσωτερικό του κανονισμό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

     Αριθμ. 27230 (6)

Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
2. Τη με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων.
3. Την από 03.04.2017 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
4. Την προηγούμενη γνώμη των Τομέων Δομοστατικής, Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικής και 

Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της ως άνω Σχολής.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέρω, καθορίζονται:
τα γνωστικά αντικείμενα των παρακάτω μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που υπηρετούν 

στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Λιγνός Ξενοφών Αντώνιος Πειραματικές μέθοδοι στις κατασκευές από χάλυβα 

και σύνθετα υλικά
2 Ταφλαμπάς Ιωάννης Μενέλαος Τεχνική Σεισμολογία

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Γιαντσή Θεοδώρα Ευστράτιος Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών Έργων
2 Ευστρατιάδης Ανδρέας Ευστράτιος Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα
3 Μαντζιάρας Ιωάννης Δημήτριος Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Αντωνίου Ανδρέας Αντώνιος Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση στην Τεχνική Γε-

ωλογία
2 Σαρόγλου Χαράλαμπος Ιορδάνης Τεχνική Γεωλογία με έμφαση στην Μηχανική των 

Πετρωμάτων
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Βαρδάκη Σοφία Αλέξανδρος Ασφάλεια στον Σχεδιασμό των Οδών και Συμπερι-

φορά των Χρηστών
2 Μοσχόβου Τιτίκα-Τατιάνα Παναγιώτης Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Εμπορευ-

ματικών Μεταφορών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017 

 Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

      Αριθμ. 2186 (7)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Ανώτατου Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 

(Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του 

ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011 τ.Α') «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2 της 
παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/11-02-
2014 τ.Α') «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της 
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του 
ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/15-05-2014 τ.Α'), «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/16-12-2015
τ.Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/27-02-2016 
τ.Α') «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/
30-03-2016 «Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματι-
κότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α'33)».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 
83/11-05-2016 τ.Α') «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμο-
γή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 
του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02-2017 τ.Α') «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013 τ.Β').

10. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014 τ.Β').

11. Τη με αριθμ. πρωτ. Σ.Τ.ΕΦ. 422/14-06-2017 αίτηση 
του Βασιλείου Ορφανού, μέλους του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., για ένταξή του στην κατηγο-
ρία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 423/14-06-2017 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών περί 
ορισμού τριμελούς Επιτροπής.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 436/22-06-2017 έγγραφο του 
Προέδρου της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής με συ-
νημμένο το Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής.

14. Τη με αριθμ. 7/27-06-2017 (θέμα 2ο) πράξη της Δι-
εύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

15. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
κενές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.).
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16. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά που αφορά στο διορισμό του Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

17. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

18. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 781/03-11-2015 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ.

19. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Βασι-
λείου Ορφανού.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

την ένταξη του Βασιλείου Ορφανού του Αθανασίου, 
ο οποίος υπηρετεί σε συνιστώμενη οργανική θέση ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ., με βαθμό Α' και Μ.Κ. 9 και είναι κάτοχος πτυχίου 
Τ.Ε.Ι. και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε 
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), με διατήρηση της βαθμολογικής του κατάστα-
σης και υπαγωγής του στις διατάξεις του κεφαλαίου Β' 
του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου 
στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρι-
κού διατάγματος, επειδή, κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησής του, διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Η θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην οποία υπηρετεί 
ο προαναφερόμενος, μετατρέπεται αυτοδίκαια με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του σε αντίστοιχη 
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 7 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      1) Στο ΦΕΚ Β΄ 2540/18-08-2016 στο οποίο δημοσιεύ-

θηκε η αριθμ. 128724/Δ3/3-8-2016 απόφαση του Υπουρ-

γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα 
27676 στην α' στήλη στον 31ο στίχο εκ των άνω, διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο «Τ.Ε. στο 2ο 3/θ Νηπιαγωγείο Ν. Σελεύ-
κειας»,

στο ορθό «Τ.Ε. στο 1ο 3/θ Νηπιαγωγείο Ν. Σελεύκειας».
2) Στο ΦΕΚ Β΄ 2540/18-08-2016 στο οποίο δημοσιεύ-

θηκε η αριθμ. 128724/Δ3/3-8-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα 
27675 στην α' στήλη στους 11ο στίχο, 10ο στίχο και 2ο 
στίχο αντίστοιχα εκ των κάτω, διορθώνονται:

α) το εσφαλμένο «Τ.Ε. στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 
Παναγούδα Λέσβου»,

στο ορθό «Τ.Ε. στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Παναγιού-
δα Λέσβου»,

β) το εσφαλμένο «Τ.Ε. στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Χαλκών Μυτιλήνης»,

στο ορθό «Τ.Ε. στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χα-
λίκων Μυτιλήνης»,

γ) το εσφαλμένο «Τ.Ε. στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Παναγούδα Λέσβου»,

στο ορθό «Τ.Ε. στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πα-
ναγιούδα Λέσβου».

3) Στο ΦΕΚ Β΄ 2591/22-08-2016 στο οποίο δημοσι-
εύθηκε η αριθμ. 128728/Δ3/3-8-2016 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη 
σελίδα 28042 στην β' στήλη στον 22ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο «Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΕΔΙΟΥ»,
στο ορθό «Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ».
4) Στην 91427/Δ3/31-05-2017 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 1973/07-06-2017 (τεύχος Β'), στη σελίδα 
19947, στην Α' (αριστερή ) στήλη μαθημάτων , στον τε-
λευταίο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Πληροφορική»,
στο ορθό «Γεωγραφία».
5) Στην 100574/Δ3/15-06-2017 απόφαση του Υπουρ-

γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 2155/23-06-2017 (τεύχος Β'), στη σελίδα 
21677, στην Α' (αριστερή ) στήλη, στον 22ο στίχο εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης από 6/θ σε 7/θ 
συμπεριλαμβάνεται στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»,

στο ορθό: «2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης από 6/θ σε 7/θ 
στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων)  
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