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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 6000/2/242−δ΄ (1)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη 

Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 περίπτωση α΄ 

του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 του Ν. 2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του 
Ν. 3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 14 του Ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4138/ 2013 (Α΄ 72).

2. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/ 
2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) 
και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις (Α΄ 188), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρί−
ου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 1481/1984 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), ως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/ 2013 (Α΄ 152).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

12. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ97 από 20.02.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).
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14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ59 από 16.02.2015 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 161.000,00 ευρώ περίπου για το 
έτος 2015, 277.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2016, 
277.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2017, 327.000,00 
ευρώ περίπου για το έτος 2018 και 287.000,00 ευρώ 
περίπου για το έτος 2019. Οι εν λόγω δαπάνες του 
τρέχοντος έτους 2015 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγε−
γραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» Κ.Α.Ε.: 0342, 0352, 0411, 0421, 0431, 0432, 
0433, 0435, 0451, 0452, 0453, 0513, 0517, 0711, 0712, 0814, 
0824, 0831, 0832, 0833, 0839, 0845, 0851, 0869, 0875, 1111, 
1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 
1511, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 
και 1972, ενώ οι δαπάνες των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 
και κάθε ένα από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται 
από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό 
αυτό στον ανωτέρω Π/Υ, εντός των προβλεπόμενων 
ορίων του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής.

16. Την υπ’ αριθμ. 6501/1/82−β΄ από 07−05−2015 βεβαίωση 
της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,

17. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/23 από 08−05−2015 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη 
Σχολή αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται 
σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυ−
φθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το 
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως 
απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 δίνεται κατ’ 
εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων 
εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πα−
νελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 
2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού 
εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 
2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 
2014 σε ποσοστό 60%

β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα 
καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με 
το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελ−
ματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρ−
χεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του 
άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), «γονείς και τέκνα 
πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προ−
έρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και 
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ−
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός 
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους 
των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από 
τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. 
Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από 
υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. χωρίς εξετάσεις, καλύπτε−
ται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑΛ με εξετάσεις και 
αντίστροφα.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο−
μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(ανδρών − γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕ−

ΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1
Ν. 3748/2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(Χωρίς νέα εξέταση)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι

Υποψήφιοι έτους 2013 
α. Με σειρά επιτυχίας 2

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) −

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα 
τρίτεκνων οικογενειών) −

Υποψήφιοι έτους 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 3

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) −

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα 
τρίτεκνων οικογενειών) −

ΣΥΝΟΛΟ 5

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕ−

ΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1
Ν. 3748/2009

 (Με εξετάσεις)

α. Με σειρά επιτυχίας 43

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 4

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών) 1

ΣΥΝΟΛΟ 48

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ   
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14871

   Αριθμ. 331.12−3/15/2210 (2)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς παράνομων μεταναστών σκάφους

στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυψη αναγκών του. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−

πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

β) Του άρθρου 177 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
γ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
δ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
ε) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (Α΄ 21).
στ) Την υπ’ αριθμ. Υ92/20−02−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (Β΄ 285).
2. Την από 25−05−2015 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 08−09−2014 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμφωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση 

των διατάξεων του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (Α΄ 212).

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
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 το εδάφιο 
πρώτο 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 από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

5. Το υπ’ αριθμ. 4878/14/10−12−2014 έγγραφο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρ−

τημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−

φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥ−
ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ Αριθμός Κινητήρων 2

Όνομα σκάφους «ΑΝΕΜΟΣ» Εργοστάσιο Κατα−
σκευής κινητήρων SUZUKI 

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. Τ.Χ 638 Τύπος Κινητήρων DF 225 HP

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αριθμός Σειράς
Κινητήρα

ΔΕ: 22503F−110016

ANEY

Εργοστ. Κατασκευής − μοντέλου MOSTRO Τόπος Φύλαξης Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Αριθμός Πλαισίου σκάφους Κατάσταση μέσου ΚΑΛΗ

Χρώμα Γκρί Λοιπός Εξοπλισμός

Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ

Ολικό μήκος 9,20 μέτρα Μέγιστο πλάτος 2,60 μέτρα

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   

ΑΔΑ: ΩΜΔΝ465ΦΘΕ-Η9Μ



14872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθμ. 331.12−3/15/2209 (3)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς παράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρχηγείο 

Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυψη αναγκών του». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−

πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

β) Του άρθρου 177 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
γ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
δ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
ε) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (Α΄ 21).
στ) Την υπ’ αριθμ. Υ92/20−02−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (Β΄ 285).
2. Την από 25−05−2015 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 07−10−2014 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμφωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση 

των διατάξεων του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (Α΄ 212).

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
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 το εδάφιο 
πρώτο 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 από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

5. Το υπ’ αριθμ. 331.2/14/Αρ.σχ.8899/30−10−2014 αίτημα Κ.Λ. Μυτιλήνης.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρ−

τημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−

φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ Αριθμός Κινητήρων 2
Όνομα

σκάφους «ΠΟΠΑΥ» Εργοστάσιο Κατα−
σκευής κινητήρων YAMAHA DETO Z−LZ

Αριθμ. Λεμβ. ή Νηολ. Τ.Π.Χ 65 Τύπος Κινητήρων  250 HP 

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αριθμός Σειράς
Κινητήρων

X1003227P 
X1000304Q 

Εργοστ. Κατασκευής − μο−
ντέλου RIBCO – SCORPION PL 860 Τόπος Φύλαξης Κ.Λ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αριθμός Πλαισίου σκάφους − Κατάσταση μέσου Πολύ καλή

Χρώμα  Μπλέ − Λευκό Λοιπός Εξοπλισμός

Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ

Ολικό
μήκος 8,50 μέτρα Μέγιστο πλάτος 2,69 μέτρα

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   

ΑΔΑ: ΩΜΔΝ465ΦΘΕ-Η9Μ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14873

   Αριθμ. 331.12−3/15/2208 (4)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς παράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρχηγείο 

Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυψη αναγκών του. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−

πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

β) Του άρθρου 177 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
γ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
δ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
ε)Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (Α΄ 21).
στ) Την υπ’ αριθμ. Υ92/20−02−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (Β΄ 285).
2. Την από 25−05−2015 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 05−09−2014 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμφωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση 

των διατάξεων του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (Α΄ 212).

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
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 το εδάφιο 
πρώτο 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 από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).

5. Το υπ’ αριθμ. 4878/14/10−12−2014 έγγραφο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρ−

τημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−

φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΕ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ 

Αριθμός Κινητή−
ρων 2

Όνομα σκάφους «ARCHANGEL MICHAEL» Εργοστάσιο Κατα−
σκευής κινητήρων  YAMAHA

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. Τύπος Κινητήρων F−FL 350 AET HP V8

ΣΗΜΑΙΑ ΗΠΑ Αριθμός Σειράς 
Κινητήρα

6AW X1009038A

6AX X1005667A

Εργοστ. Κατασκευής − μοντέλου D−TEC Τόπος Φύλαξης Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Αριθμός Πλαισίου σκάφους HIN GR−KNC−119036414 Κατάσταση μέσου ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Χρώμα  Καφέ – Άσπρο − Μπεζ Λοιπός
Εξοπλισμός

Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ
Ολικό μήκος 13 μέτρα Μέγιστο πλάτος 3,50 μέτρα

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   

ΑΔΑ: ΩΜΔΝ465ΦΘΕ-Η9Μ



14874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθμ. 97469/Δ2 (5)
Μετονομασία σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 και των 

παρ. 3 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/ 
2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Την υπ’ αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) απόφαση 
του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».

4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18744/22−12−2014 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαί−
δευσης Αττικής.

5) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 24378/12−12−2014 και 8905/
29−05−2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευ−
σης Α΄ Αθήνας.

6) Την υπ’ αριθμ. 540/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Το 66ο Γυμνάσιο Αθηνών (0501195) σε

66ο Γυμνάσιο Αθηνών − «Αριστόκλειο»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   

F   
Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/1753 (6)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλε−

κτρονικής − Συστημάτων Ελέγχου − Επικοινωνιών» 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχο−
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μα−
κεδονίας». 

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3794/ 

2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τε−
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του 
N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Το υπ’ αριθμ. 5/27−4−2015 θέμα 6ο πρακτικό της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 13/27−5−2015 θέμα 28ο πρακτικό της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την ίδρυση «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής − 
Συστημάτων Ελέγχου − Επικοινωνιών» στο Τμήμα Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής − Συστημάτων 
Ελέγχου−Επικοινωνιών, που καλύπτει τις ερευνητικές 
και διδακτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 
Ηλεκτρονικής, των Συστημάτων Ελέγχου και των Επι−
κοινωνιών και τον σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων 
εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης 
που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες:

Α. Μονάδα Ηλεκτρονικής με αντικείμενο 1) τη μελέ−
τη, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών αναφορικά με ηλεκτρονικά κυκλώματα και 
κατασκευές 2) την επιστημονική στήριξη διαφόρων δρά−
σεων που θα αναφέρονται στην εφαρμογή προτύπων, 
κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση ηλε−
κτρονικών εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων.

Β. Μονάδα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με αντι−
κείμενο τα παραπάνω 1 και 2 στα συστήματα αυτομάτου 
ελέγχου και ρομποτικής.

Γ. Μονάδα Συστημάτων Επικοινωνιών με αντικείμενο 
τα παραπάνω 1 και 2 στις βιομηχανικές επικοινωνίες 
και SCADA.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδα−

κτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των 
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προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι 
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Τη διεξαγωγή έρευνας στη βελτιστοποίηση προϊό−
ντων στους αντίστοιχους τομείς.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

7. Την δημιουργία και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και 
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Μέλη του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε., που κατέχουν θέσεις των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ−
νητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του 
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητι−
κού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεργαζόμενοι 
ερευνητές με το Εργαστήριο μπορεί να είναι μέλη Ε.Π. 
και Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονί−
ας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι 
μέλος Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορί−
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).

2. Στις Μονάδες του εργαστηρίου ορίζονται Υπεύθυνοι 
Μονάδας, οι οποίοι είναι μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπι−
κού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορί−
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).

3. Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων συνεργάζονται με τον 
Διευθυντή του Εργαστηρίου για όλα τα θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία αυτού.

4. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και 
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυ−
χιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γ.Σ. του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, 
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γ.Σ. του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι−
μοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ίδια 
έσοδα, τα οποία θα προέρχονται από:

α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων,

β. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων,

γ. τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα−
ταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο−
πούς του εργαστηρίου,

δ. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984,

ε. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, και

στ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
κρίνεται απαραίτητο.
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Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ −ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ− ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». 
Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Οι Μονάδες του Εργαστηρίου, όπως αυτές ορίζονται 
παραπάνω, μπορούν να έχουν ως τίτλο το όνομα της 
Μονάδας μετά τον τίτλο του Εργαστηρίου: «ΕΡΓΑΣΤΗ−
ΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ − ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ − ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ........». Με τη σειρά αυτή, καθώς 
και με τα στοιχεία του Υπευθύνου της Μονάδας ανα−
γράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένη και 
δραστηριοποιείται η κάθε Μονάδα.

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε−
ρικό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσω−
τερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ − ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ − ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφά του το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Koζάνη, 19 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  
(7)

 Διόρθωση Σφάλματος στην 365/12−02−2014 απόφαση 
του Προέδρου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 819/τ.Β΄/11.5.2015, η οποία έχει δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ 819/τ.Β΄/11−05−2015 και αφορά στην ένταξη του 
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επι−
κοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Γεράσιμου Πανά σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π., στη σελίδα 9060, στην Β΄στήλη, στον στίχο 
15 εκ των κάτω, διορθώνεται

το εσφαλμένο: «...κατηγορίας ΠΕ..»,
στο ορθό: «..., κατηγορίας TE.».
Στην Διόρθωση Σφάλματος της αριθμ. 365/12.2.2014 

απόφασης του Προέδρου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία 
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1026 τ.Β΄/3−06−2015, στη σε−
λίδα 11140, στη Β΄στήλη, στον στίχο 01 εκ των κάτω, 
διορθώνεται

το εσφαλμένο: «...κατηγορίας TEΙ..»,
στο ορθό: «..., κατηγορίας TE.». 

 (Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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