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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.400/454/380172/Σ.932 (1)
Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων Π.Δ. 11/2014.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 15 κεφάλαιο Β΄, Ειδικές Διατάξεις του 

Π.Δ. 11/2014.
β. Την υπ’ αριθμ. Υ304/2 Ιουλίου 2013 απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» 
(ΦΕΚ Β΄ 1635).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις Πινάκων και Παραρτημάτων Π.Δ. 11/2014

1. Οι με αύξοντα αριθμό 2, 14, 15, 20, 28, 93, 505, 512 παράγραφοι του Γενικού Πίνακα Παθήσεων και Βλαβών 
αντικαθίστανται όπως παρακάτω:

Α/Α ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

2 ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Οι αρθρίτιδες οι σχετιζόμενες με προσβολή της σπονδυλικής 
στήλης (αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, 
σύνδρομο REITER, αρθρίτιδες συνδεόμενες με φλεγμονώδεις 
παθήσεις του εντέρου, αδιαφοροποίητη σπονδυλοαρθρίτιδα, 
αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, περιφερική σπονδυλαρθρίτιδα 
και αντιδραστικές αρθρίτιδες) με σοβαρές οστεοαρθρικές 
βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.

14

 

Ι/1

 

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σω−
ματικού βάρους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του 
ύψους του/της σε μέτρα, όταν για μεν τους άνδρες βρίσκεται 
μεταξύ 19 και 27 Κg/m2, για δε τις γυναίκες, μεταξύ 18 και 
26 Κg/m2

15

 

Ι/2 (Κ/2) Η παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 26 έως 35 kg/m2 
που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις 
του στρατιωτικού βίου.
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20 ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Οι μεταβολικές και οι συγγενείς παθήσεις (ατελής οστεογέ−
νεση, βλεννοπολυσακχαριδώσεις, οστεοχονδροδυσπλασίες, 
σύνδρομο Marfan, πολλαπλή χονδρομάτωση, σύνδρομα υπε−
ρελαστικότητας (π.χ. Ehlers Danlos), μεγαλακρία, οικογενής 
μεσογειακός πυρετός, αιμοχρωμάτωση, ωχρόνωση κλπ) με 
ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.

28 ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (Συστηματι−
κός Ερυθηματώδης Λύκος, Σύνδρομο Sjogren, Συστηματική 
σκληροδερμία και γενικευμένο τοπικό σκληρόδερμα, Πολυμυ−
οσίτιδα, Δερματομυοσίτιδα, Ρευματική πολυμυαλγία, Νεκρω−
τικές αγγειίτιδες (πχ Γιγαντοκυτταρική αρτηριΐτιδα, Οζώδης 
πολυαρτηριΐτιδα και άλλες), Νόσος Αδαμαντιάδη−BECHET, 
Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα, Γιγαντοκυτταρική αρτηριίτιδα, 
Οζώδης πολυαρτηριίτιδα, Νόσος Still ενηλίκων), που βεβαιώ−
θηκαν σε νοσοκομείο, με εμφανείς λειτουργικές διαταραχές.

93 Ι/2−Ι/4 (ΣΙ/2−ΣΙ/4) Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές. Ειδικότερα, η 
έλλειψη G−6−PD με φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης και άνευ 
ιστορικού αιμόλυσης κρίνεται Ι1.

505 Ι/1−Ι/2 (ΣΙ/1−ΣΙ/2) Δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοϊσοχρω−
ματικούς πίνακες (Ishihara)
α. Οι έχοντες δυσχρωματοψία διαπιστούμενη με τους ψευ−
δοϊσοχρωματικούς πίνακες (Ishihara) δεν κρίνονται ως προς 
ΣΙ κατά το χρόνο εισαγωγής τους, πλην κατηγοριών Α' και Β'.
β. Οι υπόλοιποι θα κρίνονται στο χρόνο λήψεως ειδικοτήτων.
β1. Οι ειδικότητες όπου καθε κλάδος προαπαιτεί φυσιολογική 
διάκριση χρωμάτων θα καθορισθούν από τους κλάδους με 
τεχνικές οδηγίες.
γ. Για τους ήδη υπηρετούντες στις ειδικότητες της β1 υπο−
παραγράφου θα συνυπολογίζεται ο χρόνος προηγούμενης 
υπηρεσίας στην συγκεκριμένη ειδικότητα και η εμπειρία τους.
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Ι/5 ΣΙ/5 Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά μικρότερη 
από 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή από 4/10 στον ένα και 0/10 έως 
1/10 στον άλλο.

2. Η με αύξοντα αριθμό παράγραφος 137, του Ειδικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών, αντικαθίσταται 
όπως παρακάτω:

137. Χρόνιες πρωτοπαθείς ή 2παθείς μυοκαρδιοπάθειες, επί−
κτητες παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων και συγγενείς, 
καρδιοπάθειες κατάλληλα διαπιστωμένες που προκαλούν 
σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.

3. Οι με αύξοντα αριθμό παράγραφοι 10, 11, Παραρτήματος “Β” Κριτήρια Πτητικής Καταλληλότητας Ιπτάμενου 
Προσωπικού Α−Β−Γ Κατηγοριών και Καταλληλότητας Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών Ε.Δ, αντικαθίστανται όπως 
παρακάτω: 

10 β β. Νευρολογικές: (Ι) ΗΕΓ 
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11 11. Για την αρχική ένταξη στις κατηγορίες ειδικών υπηρεσιών 
(χειριστών radar, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και χειρι−
στών μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και Προσωπικού με 
ειδικό επιχειρησιακό έργο (31ης Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων, 
Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, Κινητής Ομά−
δας Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων, 
Αυτοδυτών και Διασωστών), η εξέταση γίνεται από το Κέντρο 
Αεροπορικής Ιατρικής (KAI) της Πολεμικής Αεροπορίας και 
περιλαμβάνει τις παρακάτω Ιατρικές εξετάσεις:
α. Παθολογική.
β. Χειρουργική.
γ. Ορθοπαιδική.
δ. Καρδιολογική.
ε. Οφθαλμολογική (με τοπογραφία κερατοειδούς).
στ. Ωτορινολαρυγγολογική.
ζ. Νευρολογική
η. Ψυχιατρική.
θ. Οδοντιατρική.
ζ. Βιοπαθολογική (μικροβιολογικές, αιματολογικές, βιοχημικές, 
ανοσολογικές και παρασιτολογικές).
η. Απεικονιστική (με ιοντίζουσα και μή ιοντίζουσα ακτινοβολία) 
που καθορίζονται με διαταγές του Γ.Ε.Αεροπορίας.

4. Οι με αύξοντα αριθμό παράγραφοι 13, 14, 17, 121 Παραρτήματος “Β” Πτητικής Ακαταλληλότητας Α−Β−Γ Κατη−
γοριών και Ακαταλληλότητας Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών Ε.Δ, αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 

ΟΦΘΑΛΜΟΙ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΑ

13. A α. Όχι μικρότερη από 20/20 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση.
Η μέτρηση της διάθλασης διεξάγεται και μετά από κυκλοπληγία, 
όπου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
(1) Η ολική υπερμετρωπία τις 1.75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό.
(2) Η ολική μυωπία τις 0,25 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό.
(3) Ο αστιγματισμός τις 0,75 διοπτρίες σε οιονδήποτε μεσημ−
βρινό.
β. Οι υποψήφιοι/μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής 
Ικάρων δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί οποιοδήποτε είδος 
επέμβασης για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας (ακτι−
νωτή κερατοτομή − RK, εμφύτευση ενδοφακών ή κερατοειδικών 
ενδοφακών − INTACS ή Laser (photorefractive keratectomy − PRK, 
laser insitu keratomileusis – LASIK, femtosecond laser σμίλευση, 
laser epithelial keratomileusis – LASEK και οποιαδήποτε μορφή 
διόρθωσης) ή για θεραπευτικούς λόγους (φωτοθεραπευτική 
κερατεκτομή – PTK) και διασύνδεση κολλαγόνου (Cornea Cross 
Linking).
γ. Για τους μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικά−
ρων, η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 20/20, 
κατά την αρχική ένταξη και εν συνεχεία (δηλ. Από το 1ο έως το 
4ο έτος) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση 20/50, διορθούμενη 
με γυαλιά σε 20/20 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμα−
λία να μην υπερβαίνει την μία (1) διοπτρία (σφαιρικό ισοδύναμο).
δ. Οι υποψήφιοι/μαθητές της ΣΙΡ και οι υποψήφιοι/μαθητές των 
Σχολών Ιπταμένων του ΓΕΣ, του ΓΕΝ, των Σωμάτων Ασφαλείας 
κρίνονται οφθαλμολογικά με τα κριτήρια της Κατηγορίας Β.
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14. Β α. Όχι μικρότερη από 20/100 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθω−
ση, διορθούμενη με γυαλιά σε 20/20 σε κάθε οφθαλμό, και η 
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις μία και μισό (1,5) 
διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
β. Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών μετά 
από οφθαλμολογική εξέταση στο ΚΑΙ και έγκριση της ΑΑΥΕ 
για τη σκοπιμότητα της επέμβασης, με τη χρήση μόνο της με−
θόδου της εξατομικευμένης φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής 
(Custom PRK).
(1) Ο ιπτάμενος που έχει υποβληθεί σε φωτοδιαθλαστική κε−
ρατεκτομή τίθεται σε αποχή πτήσεων για ένα μήνα μετά το 
πέρας της οποίας επιστρέφει ως συγκυβερνήτης σε αεροσκά−
φη διπλού χειρισμού (Κατηγορία Β2) εφόσον πληρούνται και 
οι τρείς παρακάτω προϋποθέσεις κατά την οφθαλμολογική 
εξέταση στο ΚΑΙ:
(α) Ο κερατοειδής είναι διαυγής.
(β) Ο βυθός δεν εμφανίζει παθολογικά ευρήματα.
(γ) Η οπτική οξύτητα είναι τουλάχιστον 20/50 χωρίς διόρθωση 
ενώ η διορθωμένη 20/20 και το διαθλαστικό σφάλμα να μην 
υπερβαίνει τις μία και μισή (1,5) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(2) Επανεξετάζεται μετά από έξη (6) μήνες ύστερα από την το−
ποθέτηση του στην Κατηγορία Β2 για να κριθεί η δυνατότητα 
επανένταξης του στην Κατηγορία Β, εφόσον πληρούνται και 
οι τρείς παρακάτω προϋποθέσεις κατά την οφθαλμολογική 
εξέταση στο ΚΑΙ:
(α) Ο κερατοειδής είναι διαυγής.
(β) Ο βυθός δεν εμφανίζει παθολογικά ευρήματα.
(γ) τουλάχιστον 20/50 χωρίς διόρθωση ενώ η διορθωμένη 20/20 
και το διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τις μία και μισή 
(1,5) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). 
Σε περίπτωση που δεν πληρεί και τις τρείς ανωτέρω προϋποθέ−
σεις παραμένει κατηγορία Β2 ή εντάσσονται σε κατηγορία Β3.
γ. Για το υπόλοιπο ιπτάμενο πλήρωμα, πλην των κυβερνητών/
συγκυβερνητών, όχι μικρότερη από 20/200 σε κάθε οφθαλ−
μό χωρίς διόρθωση, διορθούμενη με γυαλιά σε 20/20 σε κάθε 
οφθαλμό, και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 
3.50 (τρεις και μισή) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
δ. Οι υποψήφιοι/μαθητές των Σχολών Ιπταμένων του ΓΕΣ, του 
ΓΕΝ και των Σωμάτων Ασφαλείας κρίνονται κατάλληλοι εφόσον 
έχουν υποβληθεί σε διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με 
εξατομικευμένη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή ((Custom PRK) 
κατόπιν σχετικής έγκρισης από Ανώτατη Υγειονομική Επιτρο−
πή, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ και κατά την οφθαλμολογική εξέταση 
πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την οφθαλ−
μολογική εξέταση στο ΚΑΙ:
(1) O κερατοειδής είναι διαυγής, ο μέσος όρος καμπυλότητας κε−
ρατοειδούς είναι άνω των 40 διοπτριών, το κεντρικό πάχος του 
κερατοειδούς είναι άνω των 500μm (μικρών του χιλιοστού) και 
η τοπογραφία κερατοειδούς είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα.
(2) Ο βυθός δεν εμφανίζει παθολογικά ευρήματα
(3) Η οπτική οξύτητα είναι τουλάχιστον 20/50 ενώ η διορθωμένη 
20/20 και το διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τις μία και 
μισό (1,5) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(4) Η διαθλαστική επέμβαση να έχει διενεργηθεί πέραν του 
εξαμήνου από την ημερομηνία κρίσης πτητικής καταλληλότη−
τας στο ΚΑΙ.
ε. Οι χειριστές Ιπταμένων μέσων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και Σωμάτων 
Ασφαλείας, εφόσων έχουν υποβληθεί σε διόρθωση διαθλα−
στικής ανωμαλίας με εξατομικευμένη φωτοδιαθλαστική κερα−
τεκτομή (Custom PRK) κρίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια Β' 
κατηγορίας Ιπταμένων της Π.Α. (δηλαδή σύμφωνα με την § 14 
α, β και γ, όπως διορθώνονται ανωτέρω).
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17. Γ Όχι μικρότερη από 20/400 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς διόρθωση, 
διορθούμενη στα 20/20 στον ένα και 20/30 στον άλλο και η 
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4.50 (τέσσερις και 
μισή) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
Σημείωση: Κατά τις πτήσεις πρέπει να φέρονται διορθωτικοί 
φακοί από όλο το προσωπικό, απαγορευομένων των φακών 
επαφής.
Εξαιρούνται οι Αξκοί προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων (ΣΣΕ), Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων 
(ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), που η 
διαθλαστική ανωμαλία δεν ξεπερνά τους 6 βαθμούς (σφαιρικό 
ισοδύναμο).

121. Α Β Κληρονομούμενες και επίκτητες διαταραχές που προδιαθέ−
τουν σε θρομβώσεις.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F

Αριθμ. Μ 3614.1 / 05 /2014 (2)
Αύξηση του αριθμού εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπο−

ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2014 − 
2015.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204/

τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παράγρα−
φος 4δ του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄) και αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 9 στοιχείο ε΄ του 
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄).

β) Του Π.Δ. 85/2012 (άρθρα 3 και 5) «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων Μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών.» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 94/2012 (άρθρο 1) «Τροποποίηση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 
149/τ.Α΄).

γ) Του Π.Δ. 89/2004 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/τ.Α΄).

δ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
135/τ.Α΄).

2. Την κοινή απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων – Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. 3614.1/02/14/
28−05−2014 «Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδα−
στών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι−
κού (Α.Ε.Ν.). (ΦΕΚ Β΄ 1420/03−06−2014).

3. Την 3621/32/14/13−06−2014 Προκήρυξη ΥΝΑ/ΔΕΚΝ β. 
4. Την υπ’ αριθμ. 02 /01−12−2014 γνώμη του Συμβουλίου 

Ναυτικής Εκπαίδευσης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αυξάνεται ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακα−
δημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών 
το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 κατά 184 σπουδαστές/
σπουδάστριες εκ των υποψηφίων της δεύτερης γενι−
κής κατηγορίας της παραγράφου 1.2 του άρθρου 2 της 
παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης. 

2. Η ποσόστωση των κατηγοριών της παραγράφου 
1.2 του άρθρου 2 παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης 
πραγματοποιείται με αναγωγή στο 100% ως ακολούθως: 

α. Σε ποσοστό 50% συνολικού αριθμού εισακτέ−
ων, αποφοίτων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών 
(ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β).

β. Σε ποσοστό 17,5% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων, αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. 
ΟΜΑΔΑΣ Α΄), των Τομέων: Μηχανολογικού, Οχημάτων, 
Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Οικονομικών και Διοι−
κητικών Υπηρεσιών.

γ. Σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού εισακτέων, 
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ 
Α΄) Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανι−
κού, και αποφοίτων εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου 
σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας 
Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

δ. Σε ποσοστό 7,5% του συνολικού αριθμού εισακτέων, 
αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ 
Α΄), λοιπών τομέων και υποψήφιους αποφοίτους εκ των 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του 
Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, 
Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονι−
κού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστη−
ριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών.

3. Η κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται σε 116 σπου−
δαστές για τις σχολές Πλοιάρχων και 68 σπουδαστές 
για τις σχολές Μηχανικών.

4. Πέραν των παραπάνω εισάγονται 27 σπουδαστές/



40576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

σπουδάστριες (17 Πλοίαρχοι, 10 Μηχανικοί) εκ των ειδι−
κών κατηγοριών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 
παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.

5. Η διαδικασία επιλογής των άνω σπουδαστών/σπου−
δαστριών θα γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 
4 του άρθρου 6 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.

6. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις λόγω 
εξαντλήσεως των υποψηφίων μιας υποκατηγορίας της 
δεύτερης γενικής κατηγορίας, αυτές μεταφέρονται στις 
άλλες υποκατηγορίες της αυτής γενικής κατηγορίας 
στις οποίες δεν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφί−
ων, σε ποσοστό ανάλογο αυτού της αρχικής κατανομής.

7. Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως, υπάρξουν 
κατά την εφαρμογή της παρούσης, δεν θα καλυφθούν.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής ανά σχολή και ειδι−
κότητα των ως άνω σπουδαστών/σπουδαστριών στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

9. Οι εισαγόμενοι της παρούσας απόφασης αποκτούν 
δικαίωμα μετεγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 
και εφεξής.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. διαπιστωτικής πράξης 172 (3)
  Ένταξη μέλους Διοικητικού Προσωπικού με σχέση ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην κα−
τηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι−
κού (Ε.ΔΙ.Π).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/

24−11−1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
06−09−2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της Ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 21 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της παραγράφου 3 
του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11−02−2014).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−2014).

5. Το Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/τ.Β΄/03−11−2008) «Πρότυ−
πος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός ΤΕΙ».

6. Το Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03−06−2013) «Συγχώ−
νευση Σχολών− Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση 
Τμημάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχο−
λών του ΑΤΕΙ−Θ».

7. Την με αριθμ. Σ.Φ 10.1/235/26−08−2014 αίτηση του 
Κωνσταντίνου Αγγέλου του Μιχαήλ, μέλους Διοικητικού 

Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, για την ένταξη του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

8. Την με αριθμ. 314/22−10−2014 εισήγηση της τριμε−
λούς Επιτροπής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(ΣΤΕΦ).

9. Το υπ’ αριθμ. 12/13−11−2014 (θέμα 2ο) απόσπασμα πρα−
κτικού Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(ΣΤΕΦ), το οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη του 
Κωνσταντίνου Αγγέλου του Μιχαήλ, στην κατηγορία 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).

10. Τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου από τα 
οποία, μεταξύ άλλων προκύπτει ότι ο προαναφερόμενος:

α) Κατατάχθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή θέση Διοικητικού 
Προσωπικού του ΤΕΙ−Θ, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού−Λο−
γιστικού από 28−06−2001 (ΦΕΚ 135/τ.ΝΠΔΔ/28−06−2001)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Ν. 2839/2000, με την υπ’ αριθμ. 02−07−2001 Σύμβαση Μί−
σθωσης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

β) Κατατάχθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. 92/15−12−2014 
πράξη από 01−11−2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Ν. 4024/2011), στον βαθμό Γ΄ και με Μ.Κ. 2ο, της κατη−
γορίας ΤΕ, διότι είχε την ημερομηνία αυτή 02 έτη, 04 
μήνες και 16 ημέρες υπηρεσία στον βαθμό Γ΄, 

γ) Με την υπ’ αριθμ. 92/15−12−2014 πράξη του χορη−
γήθηκαν οι αποδοχές του 3ου Μ.Κ. του Γ΄ βαθμού από 
16−06−2013 γιατί την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε τον 
απαιτούμενο για τη λήψη του ως άνω Μ.Κ. χρόνο πραγ−
ματικής δημόσιας υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, 

δ) Είναι κάτοχος πτυχίου του BACHELOR of ARTS από 
COLUMBIA COLLEGE CHICAGO Η.Π.Α.

ε) Αναγορεύτηκε διδάκτορας την 05−04−2010 σύμφωνα 
με το αριθμ. Πρωτ. 9/25−03−2009 Προεδρείο της Ανώτα−
της Επιτροπής Πιστοποίησης.

11. Την αριθμ. 1/04−02−2013 Πράξη Συμβουλίου του 
ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/06−02−2013) που διαπιστώθηκε 
με την αριθμ. 37225/Ε5/15−3−2013 Υ.Α. (ΑΔΑ ΒΕΔΧ9−Γ42). 

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ένταξη του Κωνσταντίνου Αγγέλου του Μιχαήλ, 
μέλους Διοικητικού Προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή 
θέση της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 
του Ιδρύματός μας, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού − Λο−
γιστικού με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 3ο, στην κατηγορία του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), με δι−
ατήρηση κατά τον χρόνο ένταξης του βαθμολογικής 
και μισθολογικής του κατάστασης έως την έκδοση του 
προβλεπόμενου στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλε−
πόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος, επειδή κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησής του διαθέτει τα προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 79 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 21 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013.

Η προσωποπαγής θέση της κατηγορίας του Διοικη−
τικού Προσωπικού στην οποία υπηρετεί ο προαναφε−
ρόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ένταξης του σε αντίστοιχη θέση της 
κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι−
κού (Ε.ΔΙ.Π). 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15621 (4)
    Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. για Έγκριση Δαπανών 

μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ ετησίως και μέχρι 
του ποσού των 1.000 ευρώ ανά δαπάνη.

  ΤΟ Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ Α΄316) «Περί Ορ−

γανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο−
τριώσεων», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 5 αυτού.

2) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 

Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι−
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

5) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
282225/833/761/28/4−11−2014 απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 687/2014) «Διο−
ρισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Αρχαι−
ολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

6) Την υπ’ αριθμ. 24/28−11−2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΤΑΠ «Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. για 
Έγκριση Δαπανών μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ ετη−
σίως και μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά δαπάνη».

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για την έγκριση 
δαπανών του ΤΑΠ μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ 
ετησίως και μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά δα−
πάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΗΛΙΑΣ ΡΙΤΣΟΥΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02035132912140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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