
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) ελαφρώς με-
ταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μοντέ-
λο HP all in one, ενός (01) τηλεφωνικού κέντρου 
KX-NS500NE, μίας (01) μεταχειρισμένης καρέκλας 
γραφείου, δύο (02) μεταχειρισμένων θερμοπομπών 
Rohnson και μίας (01) μεταχειρισμένης ξύλινης δί-
φυλλης ντουλάπας, από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΙΜΕΝΕΡ-
ΓΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ» για την 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κόστους 
αγοράς και εγκατάστασης/τοποθέτησης ενός (01) 
συστήματος παρακολούθησης εξωτερικού χώρου 
και ενός (01) τηλεφωνικού κέντρου, από τον ΠΙΛΑΤΟ 
Βασίλειο του Γεωργίου για το Λιμεναρχείο Στυλίδας.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) Η/Υ τύπου 
Desktop, HP 6200/4/250 GB με S/N CZC22407G7, 
ενός (01) εκτυπωτή laser HP Laserjet P2055dn με 
S/N 2002201700094947 και μίας (01) οθόνης τύ-
που LCD LG 22M384-B με S/N 707NTHMEL481, όλα 
μεταχειρισμένα, από την εταιρεία «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.» για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

4 Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμε-
νικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

5 Εφαρμογή προσωρινής και εργοταξιακής σή-
μανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του 
οδοστρώματος επί της οδού Φιλίππου του έργου 
«Ανάπλαση Κέντρου Κρινήδων» σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 301/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καβάλας.

6 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

7 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

8 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

9 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) ελαφρώς με-

ταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μοντέ-

λο HP all in one, ενός (01) τηλεφωνικού κέντρου 

KX-NS500NE, μίας (01) μεταχειρισμένης καρέκλας 

γραφείου, δύο (02) μεταχειρισμένων θερμοπομπών 

Rohnson και μίας (01) μεταχειρισμένης ξύλινης δί-

φυλλης ντουλάπας, από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΙΜΕ-

ΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ» για την 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Με την 2824.76/45342/2018/18.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. 
Εισερχ. 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: 339/30-01-2018 επιστολή 
δωρεάς του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ» κα-
θώς και η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ: 
519/14-02-2018 συμπληρωματική αυτής, δωρεάς δύο (02) 
ελαφρώς μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
μοντέλο HP all in one, ενός (01) τηλεφωνικού κέντρου KX-
NS500NE, μίας (01) μεταχειρισμένης καρέκλας γραφείου, 
δύο (02) μεταχειρισμένων θερμοπομπών Rohnson και 
μίας (01) μεταχειρισμένης ξύλινης δίφυλλης ντουλάπας, 
για την 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
εξακοσίων σαράντα ευρώ (640 €).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-

στους αγοράς και εγκατάστασης/τοποθέτησης 

ενός (01) συστήματος παρακολούθησης εξωτε-

ρικού χώρου και ενός (01) τηλεφωνικού κέντρου, 

από τον ΠΙΛΑΤΟ Βασίλειο του Γεωργίου για το Λι-

μεναρχείο Στυλίδας.

  Με την 2824.76/45321/2018/18.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2701

34971



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34972 Τεύχος Β’ 2701/09.07.2018

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 
καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-512 του Αστικού 
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ 
Στυλίδας : 7157/29-11-2017 επιστολή δωρεάς του ΠΙΛΑ-
ΤΟΥ Βασιλείου του Γεωργίου, σχετικά με ανάληψη του 
κόστους αγοράς και εγκατάστασης/τοποθέτησης ενός 
(01) συστήματος παρακολούθησης εξωτερικού χώρου 
και ενός (01) τηλεφωνικού κέντρου για το Λιμεναρχείο 
Στυλίδας, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4.397,04 €).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) Η/Υ τύπου 

Desktop, HP 6200/4/250 GB με S/N CZC22407G7, 

ενός (01) εκτυπωτή laser HP Laserjet P2055dn με 

S/N 2002201700094947 και μίας (01) οθόνης τύ-

που LCD LG 22M384-B με S/N 707NTHMEL481, 

όλα μεταχειρισμένα, από την εταιρεία «ΣΟΓΙΑ ΕΛ-

ΛΑΣ Α.Ε.» για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

  Με την 2824.76/45332/2018/18.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. 
Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Ρόδου: 629/30-01-2018 επιστολή 
δωρεάς της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ενός (01) Η/Υ 
τύπου Desktop, HP 6200/4/250 GB με S/N CZC22407G7, 
ενός (01) εκτυπωτή laser HP Laserjet P2055dn με S/N 
2002201700094947 και μίας (01) οθόνης τύπου LCD LG 
22M384-B με S/N 707NTHMEL481, όλα μεταχειρισμένα, 
για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, συνολικής εκτιμώ-
μενης αξίας τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ι

Αριθμ. 2121.8-3/45699/18 (4)
    Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λι-

μενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυ-

ψη αναγκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 
(Α΄201).

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 
(Α΄61) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α΄72).

γ) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26).

ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» 
(Α΄114).

στ) Του π.δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

2. Την από 19-06-2018 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 26-11-2017 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού 
μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για 
παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/04 «Κώδικας Με-
τανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄80), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα 
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
σκάφους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν 
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του 
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης 
και την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 
(Α΄201).

5. Το αριθμ. πρωτ: 452/13-03-2018 έγγραφο Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Πρέβεζας.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό 
την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, απο-
φασίζουμε:

1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρη-
σιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.
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Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους

Είδος
Βενζινοκίνητο
ταχύπλοο πνευστό
σκάφος

Αριθμός Κινητήρων 2

Όνομα σκάφους «ΝΤΟΡΑΝΤΟ» Εργοστάσιο
Κατασκευής κινητήρων SUZUKI

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. «Τ.ΚΩ 109» Τύπος Κινητήρων DF 250

Σημαία «Ελληνική» Αριθμός Σειράς
Κινητήρων

1) 421501
2) 422371

Εργοστ. Κατασκευής - 
μοντέλου «NAUTICA-CAB» Τόπος Φύλαξης Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αριθμός Πλαισίου
σκάφους «Αδιευκρίνιστο» Κατάσταση μέσου Καλή

Χρώμα Λευκό με
πολυεστερική γάστρα Λοιπός Εξοπλισμός

Ο φερόμενος επί του
σκάφους εξοπλισμός,
κατά τον χρόνο
της κατάσχεσής του

Ολικό μήκος 9,98 μέτρα Μέγιστο πλάτος 3,25 μέτρα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2143 (5)
    Εφαρμογή προσωρινής και εργοταξιακής σή-

μανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του 

οδοστρώματος επί της οδού Φιλίππου του έργου 

«Ανάπλαση Κέντρου Κρινήδων» σύμφωνα με την 

υπ' αριθ. 301/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Καβάλας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.

2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'8-6-2006) «Κώδικας Δή-
μων και Κοινοτήτων...».

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

4. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - ...» και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 28Α.

5. Την υπ’ αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- 

ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΙ) για διορισμό του Συντονιστή 
της ΑΔΜ-Θ.

6. Την με αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 
- ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνστα-
ντίνου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης».

7. Την υπ’ αριθμ. 35748/30-5-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή της ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονι-
στή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ 1971/Β/7-6-2017).

8. Την εγκύκλιο 6/2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., «ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης...».

9. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Πρόγραμ-
μα Διαύγεια».

10. Την υπ' αριθ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης με θέμα «Ασκηση αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
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11. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α) «Κύρω-
ση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα 
του αρ. 52 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του 
ν. 4313/2014.

12. Το αρ. 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α) περί στάσης 
και στάθμευσης.

13. Το αρ. 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α) περί κατά-
ληψης τμήματος οδού και πεζόδρομου.

14. Το αρ. 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α) περί δημο-
σίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση 
του ΚΟΚ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Την υπουργική απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/
Β/31-12-2009) για «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτη-
ση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

16. Την υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/1996 
- ΦΕΚ 30/Β/19-1-1996 σχετικά με την «Κατάταξη Εθνι-
κών Οδών περιφερειακών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, 
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό 
(Πρωτεύων), Δευτερεύων και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο».

17. Το υπ' αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων».

18. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέ-
τρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων 
στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».

19. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων πε-
ριοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Αρ. απόφ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών Οδι-
κών έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρό-
μων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σή-
μανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/
Β΄/20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

20. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΟ/277/Φ.252/26-3-2018 έγ-
γραφο της Δνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
(ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)».

21. Την υπ' αρ. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β/14.11.2007) 
απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
με θέμα «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης 
ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορεί-
ων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις».

22. Την αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302/Β/16-9-2013) 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων για 
«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβά-
σεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

23. Το ν. 4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

24. Το με αριθ. πρωτ. 8744/30-05-2018 έγγραφο του 
Τ.Δ.Ο. Ν.Καβάλας, με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία 
μας την υπ' αριθμ. 301/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’ αριθμ 30/2018 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθμ. 7/2018 
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων του Δή-
μου Καβάλας και άλλα σχετικά έγγραφα και μας γνωρίσει 
ότι η 301/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κα-
βάλας κρίνεται νόμιμη (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2143/05-06-2018).

25. Την υπ’ αριθμ. 301/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΥΡΩΕ6-6ΩΑ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την 
«Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμαν-
σης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του οδοστρώμα-
τος επί τις οδού Φιλίππου του έργου Ανάπλαση Κέντρου 
Κρηνίδων».

26. Την υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Κρηνίδων του Δήμου Καβάλας σχετικά με 
την «Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής 
σήμανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του οδο-
στρώματος επί τις οδού Φιλίππου του έργου Ανάπλαση 
Κέντρου Κρηνίδων».

27. Την υπ’ αριθμ. 30/2018 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΨΠΩΕ6-1ΡΚ) 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας με 
θέμα την «Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξι-
ακής σήμανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του 
οδοστρώματος επί τις οδού Φιλίππου του έργου Ανά-
πλαση Κέντρου Κρηνίδων».

28. Την υπ' αριθμ. 12496/26-03-2018 έγκριση της ΔΤΥ 
Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του Δήμου Κα-
βάλας με θέμα «Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργο-
ταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης 
του οδοστρώματος επί τις οδού Φιλίππου του έργου 
Ανάπλαση Κέντρου Κρηνίδων».

29. Το από 6-2-2018 έγγραφο με θέμα «Εργασίες συ-
ντήρησης του οδοστρώματος επί τις οδού Φιλίππου του 
έργου Ανάπλαση Κέντρου Κρηνίδων».

30. Την από 6-2-2018 Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων του αναδόχου όπως ελέγχθηκε από το Δήμο 
Καβάλας.

31. Τα σχέδια με τίτλο «Σήμανση διακοπής κυκλοφορί-
ας της οδού Φιλίππου - Τμήμα Α» και με τίτλο «Σήμανση 
διακοπής κυκλοφορίας της οδού Φιλίππου - Τμήμα Β» 
του αναδόχου όπως ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν και θεω-
ρήθηκαν από το Δήμο Καβάλας.

32. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την εφαρμογή προσωρινής και εργοταξιακής σήμαν-
σης στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του 
οδοστρώματος επί τις οδού Φιλίππου του έργου «Ανά-
πλαση Κέντρου Κρηνίδων» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
301/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβά-
λας, την υπ' αριθμ. 12496/26-03-2018 έγκριση της ΔΤΥ 
Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του Δήμου Καβά-
λας με θέμα «Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξι-
ακής σήμανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του 
οδοστρώματος επί τις οδού Φιλίππου του έργου Ανάπλα-
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ση Κέντρου Κρηνίδων» και τα σχέδια με τίτλο «Σήμανση 
διακοπής κυκλοφορίας της οδού Φιλίππου - Τμήμα Α» 
και με τίτλο «Σήμανση διακοπής κυκλοφορίας της οδού 
Φιλίππου - Τμήμα Β» του αναδόχου όπως ελέγχθηκαν, 
εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από το Δήμο Καβάλας.

Επειδή επί της οδού Φιλίπππου στις Κρινίδες εντοπί-
στηκαν τοπικά τμήματα περιορισμένης έκτασης «φω-
λιές» στα οποία η επίστρωση με κυβόλιθο φυσικού πε-
τρώματος έχει υποστεί ζημιά όπως ριγμάτωση - θραύση 
και άρα απαιτείται συντήρηση του οδοστρώματος και 
περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, η 
προσωρινή σήμανση που προτείνετε για κάθε περίπτω-
ση αποτελείται από τα εξής:

α. Τοποθέτηση εργοταξιακού πλέγματος για το κλεί-
σιμο της αρχής και του τέλους, αρχικά το του τμήμα-
τος Α, από την διασταύρωση της οδού Φιλίππου με την 
οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι την είσοδο του αρχαιολο-
γικού χώρου, και στη συνέχεια του τμήματος Β, από 
την διασταύρωση της οδού Φιλίππου με την οδό 28ης 
Οκτωβρίου συμβολή της οδού Φιλίππου με την πάροδο 
Χ. Τρικούπη.

β. θα ολοκληρωθούν πρώτα οι εργασίες στο τμήμα Α 
και στη συνέχεια στο τμήμα Β.

γ. Κάθετη σήμανση Ρ - 7 στην αρχή του αποκλεισμένου 
τμήματος και αναλάμποντα φανό

δ. Τοποθέτηση πινακίδας Κ - 20 προειδοποίησης εκτέ-
λεσης εργασιών , μείωσης ταχύτητας Ρ - 32 , περίπου 100 
μέτρα προ της θέσης εκτέλεσης των εργασιών

ε. Απαγορευτικές πινακίδες Ρ-7, Ρ-27, Ρ-28, ή και πινα-
κίδες υποχρεωτικής κατεύθυνσης Ρ-47, Ρ-48 στις αντί-
στοιχες οδούς που επηρεάζονται.

Η παρούσα απόφαση αυτή χορηγείται με τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

1) Η προσωρινή σήμανση κατά τη διάρκεια των έρ-
γων, θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και 
τα συνημμένα σκαριφήματα τοποθέτησης σήμανσης 
που συνοδεύει την αίτηση της εταιρείας και ελέγχθη-
κε από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή 
σήμανση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας 
απορρέουσα από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων 
έργων και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ., την υπ' αριθ. ΒΜ5/30058/83 (Φ.Ε.Κ. 121 Β/23.3.83) 
απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων και την υπ' αριθ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-03 (ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003) «Έγκριση 
Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδι-
κών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια». Επίσης η ευθύνη, αστική ή ποινική, για 
οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των 
έργων, βαρύνει την εταιρεία.

2) Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερις (4) εβδομάδες 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρ-
χουν πλέον της σήμανσης και αναλάμποντες φανοί σε 
όλα τα σημεία επέμβασης.

3) Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί η 
εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των 
οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα 
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την 
κυκλοφορία των οχημάτων.

4) Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστάσεων που θα 
απαιτηθεί η σήμανση να παραμένει και κατά τις βραδινές 
ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία 
ώστε τοποθετηθούν επιπρόσθετα αναλάμποντες φανοί 
και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την ασφαλή κυ-
κλοφορία των οχημάτων και των πεζών.

5) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών επιβάλ-
λεται η ύπαρξη σημαιοφόρων σε όλες τις απαιτούμενες 
θέσεις και στις εισόδους των κόμβων με μέριμνα και ευ-
θύνη του αναδόχου, οι οποίοι θα φέρουν την απαραίτητη 
προβλεπόμενη εξάρτυση για την ασφάλεια τους, με στό-
χο την έγκαιρη και αποτελεσματική προειδοποίηση των 
οδηγών για την εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.

6) Οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να είναι ευδι-
άκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδηγούν ασφα-
λώς τους διερχόμενους οδηγούς και τους πεζούς και να 
τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την οδική 
κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα.

7) Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να 
μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης που 
βρίσκονται στο χώρο των εργασιών, καθώς και στην ευ-
ρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση 
πεζών από την περιοχή του έργου.

8) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί 
αρχικά με την υπηρεσία για το χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών και ενημερώσει έγκαιρα τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες αναφορικά με την έναρξη αυτών καθώς και 
την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συ-
γκεκριμένα την Αστυνομική Δ/νση, το ΕΚΑΒ, την Π.Υ., 
την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, το Αστικό και 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ καθώς και το σωματείο ΤΑΞΙ.

9) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμανσης εκτέλεσης 
έργων, οι πινακίδες, (οι θέσεις τους και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά τους), οι κώνοι, η απόσταση μεταξύ τους, ο 
φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων κ.λπ. θα πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (11ο σχετικό).

10) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ορίζονται με την 
παρούσα, ισχύουν από την τοποθέτηση των προβλε-
πόμενων πινακίδων σήμανσης ή και των διαγραμμίσε-
ων στο οδόστρωμα και έως την περαίωση του έργου ή 
έως και των ενδεχόμενων παρατάσεων που πιθανόν θα 
απαιτηθούν.

11) Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται 
για την έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος 
Τροχαίας για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθ-
μισης, σε συνεργασία με το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
η υλοποίηση της ρύθμισης. Η χρονική διάρκεια εκτέλε-
σης των ανωτέρω εργασιών και επομένως της αλλαγής 
κυκλοφορίας θα αρχίσει από την ημερομηνία έκδοσης 
της σχετικής απόφασης της αρμόδιας αστυνομικής δι-
εύθυνσης.

12) Οι εργαζόμενοι στη ζώνη έργων θα πρέπει να είναι 
εύκολα ορατοί τόσο από τους οδηγούς των διερχόμενων 
οχημάτων όσο και από τους χειριστές των μηχανημάτων 
του εργοταξίου και συνεπώς θα πρέπει ο ρουχισμός ερ-
γασίας να είναι υψηλής ορατότητας.
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13) Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται 
να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδη-
γούν ασφαλώς τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς 
και να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την 
οδική κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα. 
Επισημαίνεται ότι απαιτείται συχνός έλεγχος των πινα-
κίδων από την ανάδοχη εταιρεία όσο και από την αστυ-
νομική αρχή.

14) Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημά-
των, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτελέσεως των Δη-
μοσίων έργων, καθώς και για την τήρηση των κείμενων 
διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα έργα 
όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: στο άρθρο 37 παρ. 7 
του ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε., στα Π.Δ. 395 και 396/94 (ΦΕΚ 220 
Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας εργαζομένων...» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/655 και 89/656 ΕΟΚ, καθώς και των τροποποιήσεων τους.

15) Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη δι-
άρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να 
συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις 
εγκεκριμένες πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές σήμαν-
σης εκτελούμενων έργων (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) και ΦΕΚ 
905/Β/20-5-2011) όπως ισχύουν σήμερα, τις απαιτούμε-
νες πινακίδες σήμανσης, τους φωτεινούς σηματοδότες, 
φανούς, αντανακλαστικά, κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται, 
με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και 
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων 
και πεζών στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Θα 
υπάρχει προσωπικό του αναδόχου, όποτε απαιτείται, 
για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό (ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κ.λπ.). Τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πινακίδων όπως 
μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής και στήριξη θα είναι 
αυτά που προβλέπονται στις Προδιαγραφές και Οδηγίες 
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών 
και με ευθύνη του αναδόχου, σε όλο το μήκος θα εφαρ-
μοστεί προσωρινή διαγράμμιση μέχρι να είναι δυνατή 
η εφαρμογή της οριστικής διαγράμμισης του τμήματος, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη και τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές.

16) Ο υπεύθυνος εργοδηγός οφείλει να ενημερώνει 
άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοταξίου για 
οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί και που τυχόν θα 
προκαλέσει φθορά στη σήμανση/ασφάλιση της ζώνης 
την οποία ελέγχει. Επί πλέον ο υπεύθυνος ασφαλείας 
του εργοταξίου οφείλει να ενημερώνεται από τον τοπικό 
Σταθμό Τροχαίας, για τυχόν ύπαρξη περιστατικού που 
έχει προκαλέσει φθορά στη σήμανση-ασφάλιση εκτός 
της κύριας ζώνης του εργοταξίου την οποία μπορεί να 
ελέγξει άμεσα ο υπεύθυνος της εργοταξιακής ζώνης. Στις 
περιπτώσεις όπου παρουσιασθεί οποιαδήποτε φθορά, 
η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενεργεί άμεσα για τη 
συντήρηση/αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων.

17) Οι πινακίδες θα τοποθετούνται σε επαρκές ύψος 
ώστε να γίνονται εγκαίρως αντιληπτές από τους οδηγούς 
και η στήριξη τους θα είναι τέτοια ώστε να επαρκεί έναντι 
της ανεμοπίεσης.

18) Η αποπεράτωση των εργασιών στο κάθε σημείο 
θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών.

19) Θα οριστεί και θα υπάρχει υπεύθυνο άτομο το 
οποίο κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων στο 
εργοτάξιο, θα επιλαμβάνεται στην μετακίνηση και επα-
νατοποθέτηση των σημάτων και λοιπού εξοπλισμού στη 
θέση τους, αμέσως μετά την προσέλευση ή αναχώρηση 
του οχήματος.

20) Η ανάδοχος εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του εργοταξίου οφείλει να προβαίνει σε τακτικούς 
ελέγχους, σε χρονικά διαστήματα όχι αραιότερα των 
τριών ημερών για να διαπιστώνει εάν όλα τα στοιχεία 
σήμανσης και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και όπου απαιτείται να 
προβαίνει στην έγκαιρη συντήρηση/αντικατάσταση των 
ελλειπόντων στοιχείων.

21) Σε περιπτώσεις καταστροφής των στοιχείων σή-
μανσης/ασφάλισης λόγω εκτάκτου περιστατικού (ατύ-
χημα, ακραίες καιρικές συνθήκες), ο εργοταξιάρχης 
οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία που κατεστράφησαν και 
να προβαίνει στην εντός 24ωρών αντικατάσταση τους, 
με κοινοποίηση της ενέργειας του προς την επιβλέπουσα 
υπηρεσία.

22) Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί 
η εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των 
οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα 
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης ο ανάδοχος σε συνερ-
γασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να προβαί-
νει σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν όλα τα στοιχεία της 
εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης έχουν αποξηλωθεί, 
ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους κινούμενους, 
στο οδικό τμήμα, οδηγούς και εάν έχει αποκατασταθεί 
η κανονική κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση καθώς 
και η ασφάλιση. Τέλος τυχόν σήμανση ή/και εμπόδια τα 
οποία θα απομακρυνθούν ή/και θα τοποθετηθούν αλλού 
κατά την εγκατάσταση οδικού σημείου διέλευσης θα 
επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση, στο ίδιο 
επίπεδο όπως πριν, ενώ τυχόν κατεστραμμένες πινακίδες 
σήμανσης θα αντικατασταθούν.

23) Απαιτείται ο συχνός έλεγχος για την παρακολού-
θηση και τη συντήρηση των πινακίδων, τόσο από την 
ανάδοχο εταιρεία και την επιβλέπουσα αρχή του έργου, 
όσο και από την αστυνομική αρχή.

24) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων σήμανσης.

25) Η σειρά υλοποίησης των τμημάτων όπου θα γίνε-
ται αποκλεισμός λωρίδας, θα καθορίζεται κάθε φορά σε 
συνεννόηση με την ΔΤΥ του Δήμου Καβάλας.

26) Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις.

Το πρωτότυπο σχέδιο και η Τεχνική Περιγραφή που 
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρού-
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νται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) και στο αρχείο της ΔΤΥ 
του Δήμου Καβάλας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ-
μόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδί-
κτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 Α/13-7-2010).

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. Πράξης 1200 (6)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 

ένταξης της Χρυσούλας Γεωργάκη σε θέση μέλους ΕΔΙΠ 
(ΦΕΚ 1345/28-5-2014 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017 τ. Β΄).

5. Την από 8-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής.

6. Το υπ’ αριθ. 1190/15-5-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Φυσικής.

7. Τις υπ’ αριθ. 143/28-9-2016 και 506/7-12-2016 αιτή-
σεις της ενδιαφερόμενης διαπιστώνουμε ότι:

Το γνωστικό αντικείμενο της Χρυσούλας Γεωργάκη 
του Γρηγορίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Φυσική 
Κλίματος».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Πράξης 1193 (7)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών..

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 

ένταξης του Ιωάννη Τσοχαντζή σε θέση μέλους ΕΔΙΠ 
(ΦΕΚ 1345/28-5-2014 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017 τ. Β΄).

5. Την από 8-5-2017 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής.

6. Το υπ’ αριθ. 1190/15-5-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Φυσικής.

7. Την υπ’ αριθ. 134/28-9-2016 αίτηση του ενδιαφερό-
μενου, διαπιστώνουμε ότι:

Το γνωστικό αντικείμενο του Ιωάννη Τσοχαντζή του 
Θεοδώρου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Θε-
ωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Πράξης 1205 (8)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 3355/29-8-16 πρυτανική πράξη ένταξης 

της Ελευθερίας Μητσάκου σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 3020/
21-9-2016 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017 τ. Β΄).

5. Την από 8-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής.

6. Το υπ’ αριθ. 1190/15-5-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Φυσικής.

7. Την υπ’ αριθ. 151/30-9-2016 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης διαπιστώνουμε ότι:
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027010907180008*

Το γνωστικό αντικείμενο της Ελευθερίας Μητσάκου 
του Δημητρίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Διαστημική Φυσική».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Πράξης 1203 (9)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.

2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 

ένταξης της Παρασκευής Γανωτή σε θέση μέλους ΕΔΙΠ 
(ΦΕΚ 1345/28-5-2014 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017 τ. Β΄).

5. Την από 8-5-2017 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής.

6. Το υπ’ αριθ. 1190/15-5-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Φυσικής.

7. Την υπ’ αριθ. 138/28-9-2016 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης διαπιστώνουμε ότι:

Το γνωστικό αντικείμενο της Παρασκευής Γανωτή του 
Νικολάου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Πειραματική 
Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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