
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Περά-
ματος.

2 Τροποποίηση απόφασης για την Ίδρυση Σχολής 
Προπονητών Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας, στην 
Αθήνα.

3 Τροποποίηση απόφασης για την Ίδρυση Σχολής 
Προπονητών Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας, στη 
Θεσσαλονίκη.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης 
της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την 
Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013)».

5 Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος 
Μεσοκάμπου Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας.

6 Κατάργηση δύο (2) Εργαστηρίων του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

7 Κατανομή - μεταφορά 11 θέσεων Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Τμήματα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

8 Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου μέλους 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για το έτος 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην 14945/17/ΓΠ/12-10-
2016 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3866/τ.
Β΄/3-11-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Aριθμ. 78066 (1)
 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πε-

ράματος. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/ 2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),

γ) του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (Α΄ 114),

δ) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τα π.δ/τα με αριθμ. α) 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145) και 

β) 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

3. Τη με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Περάματος (Β΄ 3257/2012), καθώς και την ανάγκη υπο-
βοήθησης του έργου της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 18307/10.8.2017 έγγραφο του 
Δημάρχου Περάματος, με συνημμένα: α) απόσπασμα της 
με αριθμ. 52/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και, β) το με αριθμ. πρωτ. 12972/3.8.2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Βεβαίωση κάλυψης μι-
σθοδοσίας για την πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων»,

6. Τη με αριθμ. Θ. 18457/12447/16.8.2017 βεβαίωση 
της ως άνω Δ/νσης και

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
για το τρέχον έτος δαπάνη ύψους εξακοσίων (600) ευρώ 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος 
οικονομικού έτους 2017. Για κάθε ένα από τα επόμενα 
έτη, η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται σε δέκα τέσσερεις χιλιά-
δες τετρακόσια (14.400) ευρώ και θα καλύπτεται από τις 
πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου οικείου οικονομικού έτους (Κ.Α.Ε.: 10.6041.0001 
«Αποζημίωση πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγό-
ρων»), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Περάματος, σε δύο (2) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, 
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) 
μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδο-
χή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξά-
μηνα θα αρχίζουν την 16η Ιουνίου και 16η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακο-
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρω-

τόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου 
ασκούμενου, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δι-
εύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συγκε-
ντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις 
τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται 
με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο 
Περάματος, με την παρουσία των ενδιαφερομένων.
Τα ονόματα όλων των επιλεγομένων θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, των 
ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και απασχόλησης 
των υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε Προϊστά-
μενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με 
βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι 

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/ 
463602/24231/3910/3114 (2)
   Τροποποίηση απόφασης για την Ίδρυση Σχολής 

Προπονητών Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας, στην 

Αθήνα (Β΄ 446/16.2.2017).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α’/22-4-2005).

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014) 
όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/
Α΄/13.05.2015) και 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α΄/01.04.2016).

ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/A΄/5-11-2016).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016).

3. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 
4057/Β΄/16.12.2016).

4. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά 
περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 
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Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. (ΦΕΚ 901/Β΄/17.03.2017).

5. Το αριθμ. πρωτ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Γυμναστικής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 390600/28-9-2017 έγ-
γραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών προς 
τη ΓΓΑ.

7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στα άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/11509/864/178/118/16-01-2017, (ΦΕΚ 446/Β΄/ 
16.02.2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία 
του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών 
Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας που θα λειτουργήσει στην 
Αθήνα, η οποία ορίζεται στις 30/6/2018. Κατά τα λοιπά 
η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2017

Mε εντολή Υφυπουργού
  Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/ 
463717/24241/3913/3122 (3)
    Τροποποίηση απόφασης για την Ίδρυση Σχολής 

Προπονητών Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας, στη 

Θεσσαλονίκη (Β΄ 3437/25.10.2016).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α’/22-4-2005).

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014) 
όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α΄/ 
13.05.2015) και 4373/16 (ΦΕΚ 49/Α΄/01.04.2016).

ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/A΄/5- 11-2016).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016).

3. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 
4057/Β΄/16 .12.2016).

4. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά 
περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. (ΦΕΚ 901/Β΄/17.03.2017).

5. Το αριθμ. πρωτ.133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Γυμναστικής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 390600/28-9-2017 έγ-
γραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών προς 
τη ΓΓΑ.

7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στα άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕ-
ΑΣΠ/333394/23030/3116/2318/11-10-2016 (ΦΕΚ 3437/
Β΄/25.10.2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία 
του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών 
Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας που θα λειτουργήσει στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία ορίζεται στις 30/6/2018. Κατά τα 
λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2017

Mε εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ι

    Aριθμ. 99/2017 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης 

της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την 

Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρο-

νικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013).

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)
(Συνεδρίαση της 08.03.2017)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 37 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο-
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νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’  82/2012).

2. Το ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανε-
ξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συ-
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει.

3. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής» (ΦΕΚ Α’ 51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 
61 και 110 αυτού.

4. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015).

5. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4339/2015 
(ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύ-
θερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. 
ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. 
Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επι-
κοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώ-
ου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α' 82) και 
άλλες διατάξεις».

6. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσι-
ας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστή-
ματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ-
νων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συ-
γκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών.

8. Το ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016).
9. Τις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονι-

στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκο-
λίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, 2002/20/ΕΚ για 
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, ιδίως το άρθρο 1 παρ. 15 αυτής.

10. Το ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρή-
του των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47/2003), όπως ισχύει.

11. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 
διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινω-
νίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/2008).

12. Το ν. 703/1977 «Έλεγχος Μονοπωλίων-Ολιγοπω-
λίων - Ελεύθερος Ανταγωνισμός» (ΦΕΚ 278/Α΄/1977), ο 
οποίος αντικαταστάθηκε με το ν. 3959/2011 «Προστασία 
του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α΄/2011), όπως 
ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφαση της ΑΔΑΕ «Κα-
νονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων 
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/
Β΄/15-7-2013).

14. Την υπ’ αριθμ. 675/7/2013 απόφαση της ΕΕΤΤ «Υπο-
βολή Αναφορών Παρόχων σχετικά με την Αδιάλειπτη 
Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 107/24.01.2013).

15. Την υπ’ αριθμ. 91/2016 εισήγηση προς την Ολομέ-
λεια της Α.Δ.Α.Ε.

16. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της 
Α.Δ.Α.Ε. της 01.06.2016.

17. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως 
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας δι-
αβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε την 05.10.2016.

18. Την ανάγκη συλλογής και ανάλυσης επαρκών πλη-
ροφοριών αναφορικά με περιστατικά ασφάλειας, για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και 
υπηρεσιών.

19. Την υπ’ αριθμ. 95/2017 εισήγηση προς την Ολομέ-
λεια της Α.Δ.Α.Ε.

20. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της 
Α.Δ.Α.Ε. της 08.03.2017.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα επόμενα οικο-
νομικά έτη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφάσισε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης 
της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραι-
ότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013), ως ακολούθως:

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 
205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την 
Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», προστίθεται παράγραφος 
3 ως ακολούθως:

«3. Για κάθε περιστατικό ασφάλειας, πέραν των στοιχεί-
ων που καθορίζονται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την κοι-
νοποίηση σε αυτήν Αναφορών Περιστατικού Ασφάλειας 
κατ’ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4070/2012, και όταν το πλή-
θος των χρηστών που επηρεάζονται κατά τη διάρκεια 
του περιστατικού είναι μεγαλύτερο των 500 χρηστών 
και για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη της μίας ώρας, οι 
πάροχοι υποχρεούνται να συλλέγουν και να διατηρούν 
και τα ακόλουθα:

α) Εκτίμηση του αριθμού των χρηστών που επηρεά-
ζονται ανά υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την κανονική 
χρήση των επηρεαζόμενων εγκαταστάσεων.

β) Αναφορικά με την αιτία του περιστατικού, πέραν 
της κύριας αιτίας του περιστατικού, καταγραφή και της 
δευτερεύουσας αιτίας, όπου υπάρχει.

γ) Αναφορικά με παραμέτρους αξιολόγησης του πε-
ριστατικού:

γα) Το γεωγραφικό χώρο, στον οποίο εκδηλώθηκε το 
περιστατικό.

γβ) Το ΣΔΥ (ενδεικτικά, είδος, όνομα, κατασκευαστή) 
που επηρεάστηκε και σύντομη περιγραφή της βασικής 
λειτουργίας του μέσα στο δίκτυο του παρόχου.
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γγ) Την κατηγορία του κόμβου (ενδεικτικά, πρωτεύον 
PοP ή δευτερεύον PοP, Α/Κ), στον οποίο ανήκει το σύ-
στημα που επηρεάστηκε.

γδ) Την κατηγορία του δικτύου στο οποίο ανήκει 
το σύστημα (ενδεικτικά, επίπεδο πρόσβασης - access 
layer, επίπεδο συγκέντρωσης - aggregation layer, επί-
πεδο άκρου δικτύου - edge layer, επίπεδο διανομής - 
distribution layer, επίπεδο πυρήνα - core layer).

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 
205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την 
Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», αναριθμείται σε παρά-
γραφο 4.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίσει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΙΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 21664/192737 (5)
Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος 

Μεσοκάμπου Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ. 283 παρ. 3 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α΄/239/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 674/1977 (ΦΕΚ 
242 Α΄/01-09-1977) «περί αναδασμού της γης και με-
γεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων 
τινών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 
135 Α΄/05-06-2003) «περί ρύθμισης θεμάτων αγροτικής 
γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκα-
θισταμένων κτηνοτρόφων και άλλων διατάξεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32
Α΄/ 11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυ-
ρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Το γεγονός κατά του καταρτισθέντος από την 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Φλώ-
ρινας πίνακα, επί συνόλου Ογδόντα δύο (82) κτηματιών, 
δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση περί μη επιθυμίας του 
αναδασμού.

7. Tο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Να γίνει εκούσιος αναδασμός στην περιοχή της Τοπι-
κής Κοινότητας Μεσοκάμπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

Ι

Αριθμ. 19398 π.έ. (6)
   Κατάργηση δύο (2) Εργαστηρίων του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 28 του ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22-4-2005).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 278/5-4-2017).

3. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

3.1 Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουρ-
γία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με 
αριθμό 2911/24-6-2015) και

3.2 Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

4. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την κατάργη-
ση των Εργαστηρίων με τίτλους: «Εργαστήριο Γλωσσών 
Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού» και «Ερ-
γαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων» 
(συνεδρίαση με αριθμό 10/15-5-2017).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2942/24-5-2017) για την έγκριση κατάργησης των Εργα-
στηρίων με τίτλους: «Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμμα-
τισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού» και «Εργαστήριο Τε-
χνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων» του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και την 
επικαιροποίηση της απόφασης αυτής στη συνεδρίαση 
της με αριθμό 2947/19-9-2017.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
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Την κατάργηση των Εργαστηρίων:
1. Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνο-

λογίας Λογισμικού, (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23-7-1998).
2. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομέ-

νων, (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23-7-1998), του Τμήματος Πληροφορι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2642 (7)
Κατανομή - μεταφορά 11 θέσεων Ειδικού Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηρια-

κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Τμή-

ματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ 83/) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθμ. 134881α/Β1/23-12-2003 υπουργική 

απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 1975) «Μεταφορά Τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

3. Το π.δ. 72/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 119) «Μετονομασία Τμή-
ματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας».

4. Την πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αριθμ. 2691/05-03-
2015 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 152) διορισμού Πρύτανη στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 (όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και της παρ. 22 του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 195).

6. Τις διατάξεις της παρ. 9α άρθρου 27 ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α’ 83).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμ. 32/
29-03-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2645) «Κατανομή οργανικών θέσε-
ων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

8. Την υπ’ αριθμ. 162818/29-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΜ34653ΠΣ- 
ΖΓΥ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Γ’ 993), όπως αυτή διορθώθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1064.

9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμ. 46/
01-11-2017 «Κατανομή οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. για τη μετάταξη εκπαιδευτικών από την Α/
θμια και Β/θμια Εκπαίδευση».

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα πρυτανική πράξη 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατανομή - μεταφορά 11 κενών οργανικών θέ-
σεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), που 
συστάθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 
την υπ’ αριθμ. 162818/29-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΜ34653ΠΣ-
ΖΓΥ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Γ’ 993), στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

- Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών: 4 θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 1 θέση 

Ε.ΔΙ.Π.
- Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 1 θέση 

Ε.Ε.Π. και 1 θέση Ε.ΔΙ.Π.
- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 1 θέση Ε.ΔΙ.Π.
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-

νιών: 3 θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3430 (8)
    Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου μέλους 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/06.09.2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11.02.2014/τ.Α΄).

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013/τ.Β΄).

4. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1/21.01.2014 
(θέμα 2ο), που αφορά στην ισχύ των διατάξεων του πρό-
τερου εσωτερικού κανονισμού (π.δ. 164/2009) για όλα 
τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νέο Εσωτερικό 
Κανονισμό (ΦΕΚ 3257/20.12.2013/τ.Β΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 69/2013 (ΦΕΚ 119/28.05.2013 
τ.Α΄) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων -
Κατάργηση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συ-
γκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά».

6. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014/τ.Β΄).
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7. Την πράξη 2186/07.07.2017 του Προέδρου του Ιδρύ-
ματος (ΦΕΚ 2541/21.07.2017/τ.Β΄), σχετικά με την ένταξη 
του Βασιλείου Ορφανού στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 
2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 1878/27-09-2017 αίτηση του 
Βασιλείου Ορφανού, μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του 
τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών για καθορισμό του γνωστι-
κού του αντικειμένου.

10. Την πράξη 13/05-10-2017 (θέμα 4ο) της Συνέ-
λευσης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών σχετικά με τον 
καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Βασιλείου 
Ορφανού.

11. 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.

12. 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.

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

14. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Μέρους 
Β’ του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-05-2017/τ.Α’), σύμφωνα 
με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία του Προέδρου του 
Ιδρύματος, Λάζαρου Βρυζίδη μέχρι 30-11-2017.

15. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 84 του ν. 4485/2017 
(04-08-2017/τ.Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

16. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Tον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Βα-
σιλείου Ορφανού, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών ως εξής: «Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων 
με έμφαση στη σχεδίαση και στον έλεγχο ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 7 Νοεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 12/252 (9) 
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχό-

λησης υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Λαυρί-

ου Α.Ε. για το έτος 2018.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’).
2. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης για την απογευ-

ματινή υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το 
έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των 9.782,39 € (συμπε-
ριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) και θα 
πιστωθεί στον ΚΩΔ. 60.

Εγκρίνει ομόφωνα την υπερωριακή απογευματινή απα-
σχόληση επτά (7) υπαλλήλων του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. προς κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών του για το έτος 2018, ως εξής: 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΩΝ 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣ-
ΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 240 

ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 240 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 240 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 240 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 240 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 240 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαύριο, 18 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
      Στην 14945/17/ΓΠ/12-10-2016 πράξη του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3866/3-11-2017 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 46827 στην 
Α΄ στήλη, στον 25ο στίχο εκ των πάνω, διορθώνεται:

Aπό το εσφαλμένο:
«στο γνωστικό αντικείμενο»,
στο ορθό:
«στο αντικείμενο».

  (Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  
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*02040732311170008*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

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
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