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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση αδείας για χρήση ειδικών συσκευών
προειδοποίησης (φάρου) σε όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΙ 9865.

2

Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση αδείας χειριστή Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).

3

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Κηφισιάς.

4

Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην
Τοπική Κοινότητα Περάματος, Δήμου Λέσβου.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες έτους 2017 για την υλοποίηση του Ειδικού
Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών.

6

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου ερευνητικού
προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5738/813
(1)
Χορήγηση αδείας για χρήση ειδικών συσκευών
προειδοποίησης (φάρου) σε όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΙ 9865.

Αρ. Φύλλου 726

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
δ. του π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ε. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ. της αριθμ. οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ Β΄ 315) απόφασης του Πρωθυπουργού και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Το αριθμ. 2/ΕΜΠ/24.01.2017 έγγραφο αίτημα του
Δήμου Μαραθώνα.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την χρήση μπλε φωτός (φάρου) στο όχημα
με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΙ 9865, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ως όχημα άμεσης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999 (Α΄ 57).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 2696/1999
(Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
γ. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/4516/1756
(2)
Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στην ΣΠΟΑ για την απόκτηση αδείας χειριστή Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείου
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Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄ 238), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»(ΦΕΚ Α΄ 28), όπως αυτός
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3. Το ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄ 18/17-02-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ν. 4427/2016 περί «Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188/08-10-2016).
5. Το π.δ. 123/2016, με το οποίο το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάσθηκε σε
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. (ΦΕΚ Α΄ 208/
04-11-2016).
6. Τις διατάξεις του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα
Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 250/11-11-1988).
9. Την αριθμ. 2105/2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και
λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ»
(ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014)
10. Την αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422/21-09-2016 απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ «Κανονισμός - γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems - UAS)»
(ΦΕΚ Β΄ 3152/30-09-2016)
11. Την αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016
απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ «Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών ΣμηΕΑ»
(ΦΕΚ Β΄ 4527/30-12-2016), αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για την απόκτηση
άδειας χειριστή Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) ως εξής
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
- Εναέριος χώρος: Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, αεροδιάδρομοι, τερματικές περιοχές (ΤΜΑ), ζώνες κυκλοφορίας αεροδρομίων (ΑΤΖ), ζώνες ελέγχου (CTR).
Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας (ATC, FIS, Alerting
system) - Κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) - Αγγελίες
(NOTAMS).
- Κανόνες εναέριας κυκλοφορίας για διεξαγωγή πτήσεων ΣμηΕΑ (επίπεδα πλεύσης, περιορισμοί, απαγορευμένες περιοχές πτήσεων για ΣμηΕΑ, συμμόρφωση με
κανόνες ΕΚ, παραβιάσεις - ποινές).
- Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary
Segregated Areas) για την πτήση ΣμηΕΑ - Πτήσεις ΣμηΕΑ πάνω από κατοικημένη περιοχή και συναθροίσεις Νυχτερινές πτήσεις - Αναγνώριση και αποφυγή συγκρούσεων - Γεωπερίφραξη -Τύποι λειτουργίας ΣμηΕΑ:
Λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής (Visual Line
of Sight - VLOS), Λειτουργία με Επέκταση Οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight - EVLOS), Λειτουργία
Πέραν Οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight BVLOS)
- Σχέδια πτήσης (ηλεκτρονική υποβολή, διαδικασίες,
προϋποθέσεις, αλλαγές, έγκριση) - Άδειες εναέριας κυ-
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κλοφορίες για πτήσεις ΣμηΕΑ σε απαγορευμένες περιοχές.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
- Ατμόσφαιρα: τα στρώματα της ατμόσφαιρας, ιδιότητες της ατμόσφαιρας, ο νόμος των τελείων αερίων,
διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA).
- Ενέργεια και θερμοκρασία: θερμότητα και θερμοκρασία, ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, μεταβολές της
θερμοκρασίας, κλίμακες.
- Ατμοσφαιρική πίεση: βαρομετρική πίεση και χάρτες
επιφανείας, χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας (constant
pressure charts).
- Πυκνότητα - υγρασία: πυκνότητα ατμοσφαιρικού
αέρα, υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα και χαρακτηριστικά της υγρασίας.
- Καταστάσεις ισορροπίας: αδιαβατική μεταβολή, ευστάθεια και αστάθεια, χαρακτηριστικά ευσταθούς και
ασταθούς αέρα.
- Νέφη: σχηματισμός νεφών, ταξινόμηση νεφών, νεφοκάλυψη, βάση νεφών, οροφή και ίχνη συμπύκνωσης.
- Υετός: μορφές υετού, ένταση και διάρκεια υετού.
- Άνεμος, χαρακτηριστικά του ανέμου, γεωστροφικός
άνεμος, άνεμος βαροβαθμίδας, ημερήσιοι άνεμοι και
τοπικοί άνεμοι.
- Ομίχλη.
- Παγοποίηση: είδη παγοποίησης. εξωτερική παγοποίηση ή παγοποίηση δομής, εσωτερική παγοποίηση.
- Καταιγίδα: εξέλιξη καταιγίδας, τύποι καταιγίδων,
γραμμή λαίλαπας, ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός.
- Αέριες μάζες: αέριες μάζες, μετωπικές επιφάνειεςμέτωπα.
- Αναταράξεις: θερμικές, μηχανικές, ορογραφικές,
διατμητικός άνεμος (wind shear) αεροδίνες (wake
turbulence).
- Μετεωρολογικές πληροφορίες: METAR, TAF, VOLMET,
ATIS.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣμηΕΑ
- Κανονισμός - γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων
μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned
Aircraft Systems - UAS) πεδίο εφαρμογής - ορισμοί συντομογραφίες - κριτήρια κατηγοριοποίησης ΣμηΕΑ ασφάλιση ΣμηΕΑ - προστασία προσωπικών δεδομένων - συσκευή παθητικής ή ενεργητικής ταυτοποίησης
με τον αριθμό καταγραφής ή χαρακτηριστικό κωδικό
νηολόγησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio frequency
identification tag - RFID), αποκριτές (transponders).
- Ανοικτή κατηγορία: υποκατηγορίες-προϋποθέσεις
πτήσεων.
- Ειδική κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων, καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο, Άδεια πτητικής λειτουργίας.
- Πιστοποιημένη κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων,
νηολόγηση, Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας, Πιστοποιητικό Εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ (ROC).
- Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (κυρώσεις),
- Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών ΣμηΕΑ: κατηγορίες αδειών χειριστών,
ικανότητες και ειδικότητες αδειών χειριστών, διαδικασία
χορήγησης αδειών χειριστών, εκπαιδευτών και εξετα-
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στών ΣμηΕΑ και αδειών λειτουργίας σε Εκπαιδευτικά
Κέντρα ΣμηΕΑ.
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
- Έννοιες: Μεσημβρινός, Ισημερινός, γεωγραφικό
μήκος-πλάτος, παρεκτροπή πυξίδας (deviation), μαγνητική απόκλιση πυξίδας (variation), αληθές ίχνος
(track), πορεία (heading), ταχύτητα αέρος (air speed),
ταχύτητα εδάφους (ground speed), θέση αέρος ΣμηΕΑ
(air-position), θέση εδάφους ΣμηΕΑ (ground-position),
διόπτευση(οβ8Π^), εκτροπή (drift).
- Διεθνής τυπική ατμόσφαιρα (ISA) του ICAO: στατική
πίεση, δυναμική πίεση, πυκνότητα αέρα, ολική πίεση,
αληθής ταχύτητα αέρα (ΑΤΑ) ενδεικνυόμενη ταχύτητα
αέρα (ΕΤΑ), διορθωμένη ταχύτητα αέρα (ΔΤΑ), διαφοροποίηση της ΑΤΑ με το ύψος -Διεύθυνση: συσχετισμός
αληθών, μαγνητικών και πορειών πυξίδας Σχετική διόπτευση.
- Ναυτιλία καθ' ύψος: αληθές ύψος, ύψος πίεσης, βαρομετρική πίεση, QNH, σχετικό ύψος QFE, διαδικασίες ρύθμισης υψομέτρου για πτήσεις ΣμηΕΑ, ύψος πυκνότητας.
- Χάρτες: VFR χάρτες, Κλίμακα 1 : 500.000 - 1 1.000.000,
θέση ΣμηΕΑ με συντεταγμένες, σχέδιο πτήσεως στο χάρτη, UTC παγκόσμια ώρα (Ανατολή-Δύση).
- Προετοιμασία: παράγοντες που επηρεάζουν την διαδρομή, σχέδιο ναυτιλίας, ζυγοστάθμιση, πτητική ικανότητα ΣμηΕΑ.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ ΣμηΕΑ
- Αεροτομές, έλικες, σχεδίαση πτερύγων, σχεδίαση
στροφείου, φόρτος στροφείου, είδη ευστάθειας, πηδάλια ελέγχου ΣμηΕΑ.
- Συστήματα ανάκτησης, όργανα πτήσης, τεχνητός
ορίζοντας, πτητική επιχειρησιακή λειτουργία, ευθεία
και οριζόντια πτήση, δυνάμεις κατά την στροφή, απώλεια στήριξης, επιχειρησιακές δυνατότητες ΣμηΕΑ, όρια
απόδοσης ΣμηΕΑ, βάρος/φόρτωση και μεταφορά.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- Βασική φρασεολογία.
- Πρακτικά μαθήματα.
- GNSS/GPS: αρχές λειτουργίας, λειτουργικός έλεγχος
- Θεωρία συχνοτήτων: χαρακτηριστικά συχνοτήτων,
περιορισμοί συχνοτήτων, χρήση συχνοτήτων επικοινωνίας σταθμού ελέγχου και ΣμηΕΑ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣμηΕΑ
- Συντήρηση: κινητήρες (ηλεκτρικοί, δίχρονοι, τετράχρονοι), τύποι, λειτουργίες και μονάδες ελέγχου ταχύτητας, ηλεκτρικό σύστημα, τυπικά ηλεκτρικά συστήματα,
μέρη αυτών, σερβοκινητήρες, συστήματα καυσίμου,
τύποι καυσίμου, εφοδιασμός.
- Μετάδοση πληροφοριών (data links), χρήση συχνοτήτων ΣμηΕΑ, GPS, παρεμβολές συχνοτήτων, πρότυπα
βάσης δεδομένων, διακοπή μεταφοράς δεδομένων (lost
link).
- Μπαταρίες, τύποι και παράμετροι μπαταριών, συνδεσμολογία μπαταριών και φόρτιση, επικινδυνότητα.
- Αυτόματοι πιλότοι(Α/Ρ), ρόλος - χρήση - εσφαλμένη
λειτουργία Α/Ρ, συστήματα τερματισμού πτήσης.
- Σταθμοί εδάφους, κατηγορίες, λειτουργικές απαιτήσεις.
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- Συστήματα-εξοπλισμός αναγνώρισης κινδύνου και
αποφυγής σύγκρουσης: αναγνώριση, διαβάθμιση, διαχείριση και τρόποι αναγνώρισης κινδύνου.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
- Παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη φυσιολογία, πίεση (άγχος), κόπωση, ίλιγγος, απώλεια προσανατολισμού, οπτικές παραισθήσεις.
- Διαχείριση πόρων πληρώματος (CRM-crew resource
management) - Διαχείριση πόρου μόνου πιλότου (SRM single pilot resource management).
- Διαχείριση ρίσκου (risk management).
- Λήψη αεροναυτικών αποφάσεων και φυσιολογία
(Aeronautical Decision making and Physiology).
- Ατυχήματα - Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
2. Η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων χειριστών συστημάτων μη επανδρωμένων Α/φων (ΣμηΕΑ)
έχει ως εξής:
α) Οι υποψήφιοι χειριστές των ΣμηΕΑ που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της θεωρητικής εκπαίδευσης τους
καταθέτουν στο Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ) της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) αίτηση συμμετοχής
στις εξετάσεις, αντίγραφο ταυτότητας και το προβλεπόμενο παράβολο, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην
ανακοίνωση των εξετάσεων της ΣΠΟΑ. Το Εκπαιδευτικό
Κέντρο ΣμηΕΑ που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική τους
εκπαίδευση αποστέλλει σχετική βεβαίωση. Οι υποψήφιοι χειριστές των ΣμηΕΑ για επανεξέταση, καταθέτουν
την αίτηση τους στην ΣΠΟΑ μαζί με το προβλεπόμενο
παράβολο.
β) Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ
επιλέγει 50 ερωτήσεις από το ισχύον δημοσιευμένο
ερωτηματολόγιο ΣμηΕΑ, ως εξής
1. Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας
και Νομοθεσία ΣμηΕΑ

8 ερωτήσεις

2. Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας

5 ερωτήσεις

3. Βασική αεροπορική Μετεωρολογία

5 ερωτήσεις

4. Αεροναυτιλία

6 ερωτήσεις

5. Αεροδυναμική πτήσης

6 ερωτήσεις

6. Επικοινωνίες

5 ερωτήσεις

7. Ανθρώπινες Δυνατότητες

9 ερωτήσεις

8. Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ

6 ερωτήσεις

γ) Κάθε σωστή απάντηση παίρνει δύο (2) βαθμούς.
Επιτυχόντες στις εξετάσεις θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 75.
δ) Η ΣΠΟΑ αφού συλλέξει τα γραπτά υποψηφίων,
προβαίνει στη βαθμολογία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
ε) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν,
εντός προθεσμίας που θα αναφέρεται στη προκήρυξη,
ένσταση που εξετάζεται από την ΣΠΟΑ. Εάν υποβληθεί
ένσταση γίνεται αναθεώρηση των αποτελεσμάτων και
ανακοινώνεται η νέα βαθμολογία έστω και αν δεν διαφέρει από την παλαιά.
στ) Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος δύναται να
λάβει μέρος και στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.
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ζ) Τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων διαβιβάζονται προς ενημέρωση από την ΣΠΟΑ στη Διεύθυνση
Πτητικών Προτύπων, Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ2Δ).
η) Τα αποτελέσματα ισχύουν έως και δύο (2) έτη από
την έκδοσή τους.
θ) Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ λαμβάνουν οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ εντός των (2) δύο
ετών, από την ΣΠΟΑ κατόπιν αίτησής τους.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017
Ο Διοικητής
Κ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ
Ι

(3)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Κηφισιάς.
Με την αριθμ. 5/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016,
κατόπιν της αριθμ. 33755/22-07-2016 αίτησης της Σκιαδά Ποθητής του Βασιλείου, της αριθμ. 33755/22-07-2016
βεβαίωσης του Δήμου Κηφισιάς, περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Κηφισιάς, και
της αριθμ. 7826/2886/10-02-2017 εγκριτικής απόφασης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το
ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σκιαδά Ποθητής
του Βασιλείου, κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων από 15 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. πρωτ. οικονομικών βεβαιώσεων του Δήμου
Κηφισιάς 56252/13-12-2016)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
7826/2886/10-02-2017)
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 10678/ΜΟΕ
(4)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης
στην Τοπική Κοινότητα Περάματος, Δήμου Λέσβου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
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Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
- των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν,
- την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015
(ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) και το άρθρο 56 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε συνδυασμό
με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-05-2015).
2. Τις αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους.
3. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
4. Την αριθμ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
5. Την αριθμ. 520/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ:7ΘΛΤΩΛΦ-25Φ) και
την αριθμ. 27.802/16.6.2016 εισήγηση με μελέτη (τεχνική περιγραφή και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη)
του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λέσβου.
6. Το αριθμ. 61213/31.8.2016 έγγραφο του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ Ν. Λέσβου της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η αριθμ. 520/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου είναι νομοτύπως
ληφθείσα.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη για την τοποθέτηση πινακίδων σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα τον Κ.Α 30.7135.0005
με εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά
στην τοποθέτηση πινακίδων στην Τοπική Κοινότητα
Περάματος Δήμου Λέσβου, στις θέσεις με ενδεικτικές
συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΑΡ.
ΣΕ ΕΓΣΑ 87:
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
0
X =716667 Y =4324300
Ρ-2
1
X =716616 Y =4324258
Ρ-2
2
X =716396 Y =4324195
Ρ-2
3
X =717620 Y =4324179
Ρ-2
4
X =716167 Y =4324147
Ρ-2
5
X =716758 Y =4324042
Ρ-2
6
X =716726 Y =4324231
Ρ-40
με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην αριθμ. 27.802/16.6.2016 εισήγηση με μελέτη (τεχνική περιγραφή και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη) του
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λέσβου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
α/α

Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 18649
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών,
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2017 για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 297/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα
τα άρθρα 6 και 280.
2. Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234/2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
3. Του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7/1969) «Περί Δασικού
Κώδικα».
4. Του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
5. Του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄ 102/1989) «Ανάπτυξη και
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237/1998) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρο 16.
9. Του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61/2011), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία».
10. Του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/1993) «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 56.
11. Του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 1234/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 28.
12. Του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ A΄ 176/2015) «Αποζημίωση
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει, άρθρο 20.
13. Την αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη του υπουργικού
συμβουλίου «Περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών
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Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
14. Την αριθμ. 113.13.5/2016 απόφαση ένταξης του
Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2017 στο
Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017»
και χρηματοδότηση του από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2017» (ΑΔΑ:
Ψ1ΤΡ46Ψ844-ΝΞ3).
15. Την αριθμ. 149807/6450/3-1-2017 (ΦΕΚ Β΄
124/24.1.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017 και κατανομή
αντίστοιχων αριθμού ωρών», με την οποία κατανεμήθηκαν επίσης οι διατεθείσες πιστώσεις ανά περιφέρεια του
Πράσινου Ταμείου, έτους 2017.
16. Την αριθμ. 5720/17-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 350/9.02.2017)
απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις
νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2017».
17. Την αριθμ. 151964/506/2.02.2017 εγκύκλιο οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. «Υλοποίηση
του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών
έτους 2017» (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ).
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος μέχρι του συνολικού
ποσού των 162.893,76 €, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις ανωτέρω (14)
και (15) σχετικές.
19. Την ανάγκη προστασίας των δασικών εν γένει οικοσυστημάτων από λαθροϋλοτομίες με τη συγκρότηση
συνεργείων ελέγχου από τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία «370»
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για το
έτος 2017 και για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 13
εβδομάδες, με δαπάνη I) μέχρι του ποσού των 42.079,33
€ για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και τα Σάββατα, II) μέχρι του ποσού των 27.168,54 € για την παροχή
υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, και III) μέχρι του ποσού των 20.333,68 € για την
παροχή εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής του προσωπικού που αναφέρεται στην
αριθμ. 5720/17-01-2017 απόφαση.
Β. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των
συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες α) της υπερωριακής
απασχόλησης σε 9.712 ώρες, από τις οποίες, 6.011 ώρες
για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 3018 ώρες
για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 6777 ώρες.
Γ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της
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οικείας Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς
καθοριζόμενα στην αριθμ. 149807/6450/3-1-2017
(ΦΕΚ Β΄ 124/24.1.2017) υπουργική απόφαση, στην αριθμ.
151964/506/2.02.2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ) εγκύκλιο
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και τις εντολές της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δ. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων επιτρέπεται η αυξομείωση
των ανωτέρω πιστώσεων εντός των ορίων που τίθενται ανά Περιφέρεια με την 149807/6450/3-1-2017
(ΦΕΚ Β΄ 124/24.1.2017) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και εντός του συνολικού ορίου των 162.893,76 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 10 Φεβρουαρίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 0851
(6)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου ερευνητικού
προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Το ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13 Α΄) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει σήμερα.
β. Το π.δ. 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών-ΕΙΕ» (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
γ. Το άρθρο 5 του ν. 4051/2012 περί συγχώνευσης
ερευνητικών φορέων.
δ. Το άρθρο 18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
258 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρα 16 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 παρ. 18
«….. η μεταβολή γίνεται με απόφαση ΔΣ, ύστερα από
συνεκτίμηση του ερευνητικού και επιστημονικού έργου
του ερευνητή, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ».
2. Τις 11005/1-10-2013 (ΦΕΚ 485/8-10-2013) και
12382/30-10-2013 αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον διορισμό του Δρος
Βασιλείου Γρηγορίου του Γρηγορίου, ως Προέδρου του
Δ.Σ./ΕΙΕ.
3. Τα ακόλουθα αιτήματα των ερευνητών και τις εισηγήσεις των ΕΣΙ των Ινστιτούτων Ιστορικών Ερευνών και
Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών :
3.1 το αριθμ. 601/20.12.2016 πρωτ. εισερχομένου ΙΙΕ/
ΕΙΕ αίτημα του Γεράσιμου Μέριανου του Αντωνίου,
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3.2 το αριθμ. 603/20.12.2016 πρωτ. εισερχομένου ΙΙΕ/
ΕΙΕ αίτημα της Μαρίνας Κουμανούδη του Ιωάννη,
3.3 το αριθμ. 605/20.12.2016 πρωτ. εισερχομένου ΙΙΕ/
ΕΙΕ αίτημα της Σοφίας Ματθαίου του Κρίτωνα,
3.4 το αριθμ. 607/20.12.2016 πρωτ. εισερχομένου ΙΙΕ/
ΕΙΕ αίτημα της Αλεξάνδρας Σφοίνη του Αλεξίου,
3.5 το αριθμ. 03/9.1.16 πρωτ. εισερχομένου ΙΙΕ/ΕΙΕ
αίτημα του Γιώργου Κουτζακιώτη του Τριαντάφυλλου,
3.6 το αριθμ. 73/17.11.16 πρωτ. εισερχομένου ΙΒΦΧΒ/
ΕΙΕ αίτημα της Όλγας Παπαδόδημα του Νικολάου,
3.7 το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του ΕΣΙ
του ΙΙΕ/ΕΙΕ 6/21-12-2016 για τα αιτήματα 3.1-3.4,
3.8 το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του ΕΣΙ
του ΙΙΕ/ΕΙΕ 7/24-1-2017 για το αίτημα 3.5,
3.9 το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του
ΕΣΙ του ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ 2016/07/18, 22, 24-11-2016 για το
αίτημα 3.6.
4. Την απόφαση Δ.Σ./ΕΙΕ 2017/01/26.1.17 με την οποία
εγκρίνεται η μεταβολή των γνωστικών αντικειμένων των
ερευνητών του αρ. 5 της παρούσας.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζεται:
Η έγκριση της μεταβολής του γνωστικού αντικειμένου
των ακόλουθων ερευνητών και ειδικών λειτουργικών
επιστημόνων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ως εξής:
5.1 του Γεράσιμου Μέριανου του Αντωνίου: από «Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου με έμφαση στην Ιστορία
των αντιλήψεων» σε «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στις
Οικονομικές Ιδέες και την Ιστορία των Επιστημών»,
5.2 της Μαρίνας Κουμανούδη του Ιωάννη: από «Σχέσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τη Δύση και Ιστορία των λατινοκρατούμενων περιοχών (12ος/13ος - 15ος
αι.)» σε «Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων, με έμφαση
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στην Ιστορία της Λατινοκρατίας στον ελληνικό χώρο
(13ος - 15ος αι.)»,
5.3 της Σοφίας Ματθαίου του Κρίτωνα: από «Ιστορία
του Πολιτισμού: Παιδεία - Θεσμοί - Τέχνη, με έμφαση
στην ιστορία της Νεοελληνικής γραμματείας (18ος - 20ος
αι.)» σε «Ιστορία της παιδείας και του πολιτισμού του
Νέου Ελληνισμού, με έμφαση στη μελέτη των λογίων
και του έργου τους (18ος - 19ος αι.)»,
5.4 της Αλεξάνδρας Σφοίνη του Αλεξίου: από «Παιδεία
και Πολιτισμός Νέου Ελληνισμού (16ος - 19ος αι.) με έμφαση στις πολιτιστικές επαφές Ανατολής και Δύσης μέσω
των μεταφράσεων» σε «Ιστορία της παιδείας και του πολιτισμού του Νέου Ελληνισμού, με έμφαση στην Ιστορία
των μεταφράσεων και των εννοιών (16ος - 19ος αι.)»,
5.5 του Γιώργου Κουτζακιώτη του Τριαντάφυλλου: από
«Οικονομική και κοινωνική Ιστορία (17ος - 19ος αι.), με
έμφαση στην ιστορία των διπλωματικών και προξενικών
δικτύων» σε «Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (17ος 19ος αι.), με έμφαση στην ιστορία των διπλωματικών
δικτύων»,
5.6 της Όλγας Παπαδόδημα του Νικολάου: από «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία (κατά προτίμηση σε
βλαστικά κύτταρα)-φασματογραφία μάζας - φωτονική
μικροσκοπία» σε «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία με
έμφαση στη Μεταφραστική έρευνα και στη Βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία γονιδιωματικών δεδομένων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017
Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*02007260903170008*

