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βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδι-
κασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου: «Με-
τεγκατάσταση του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
Δημόσια Έργα» στη ΓΓΥ» στη Δ/νση Αντιπλημμυ-
ρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ).

3 Αύξηση του αριθμού εισαγομένων στις Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018.

4 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1211/6-2-2017 από-
φασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 
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πόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 155099 /Ν1 (1)
  Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193Α΄) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-

θρου 48 του ν. 4264/2014 (118Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/142642/Δ5/04-10-2013 
(299 Β΄/11-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 45352/Δ1/16-03-2017
αίτηση των ενδιαφερομένων για τροποποίηση της 
άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/35949/28-07-2017 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/142642/
Δ5/04-10-2013 (299Β΄/11-02-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολεί-
ου ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, ως 
ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στο Σωμα-
τείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 
για δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας 
οι έντεκα (11) είκοσι οκτώ (28) μαθητών, οι δύο (2) είκοσι 
τεσσάρων (24) μαθητών, για επτά (7) αίθουσες εργαστη-
ρίου και για δύο (2) αίθουσες Πληροφορικής.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό -Ισότιμο Δημο-
τικό - Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια 
Σχολεία, Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό 
Αρσάκη 1, στο Π. Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον 
Μπαμπινιώτη Γεώργιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

        Αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ. 1470/Φ. Γενικά (2)
Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδι-
κασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου: «Με-
τεγκατάσταση του υποσυστήματος "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
Δημόσια Έργα" στη ΓΓΥ» στη Δ/νση Αντιπλημμυ-
ρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) περί «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 180.

2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010).

3. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 109/2014: «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (ΦΕΚ Α΄ 176/
29-08-2014).

5. Του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 
Α΄ 98 /22-04-2005), όπως ισχύει.

6. Του π.δ. 69/2015: «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ-
γού.» (ΦΕΚ Α΄ 113).

7. Του π.δ. 70/2015: (ΦΕΚ 114/Α΄) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού.

8. Του π.δ. 123/2016: «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (...)» (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) και ειδικότερα του 
άρθρου 4 αυτού.

9. Του π.δ. 125/2016: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών.» και ειδικότερα τον διο-
ρισμό του Χρήστου Σπίρτζη στη θέση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών. (ΦΕΚ Α΄ ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).

10. Της με αριθ. πρωτ. οικ.20699/30-03-2015 απόφα-
σης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την οποία διορίστηκε 
ο Γεώργιος Δέδες στη θέση του Γενικού Γραμματέα, 
Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204/01-04-2015).

11. Της με αριθ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών του άρθρου 81 του ν. 1892/1990.

12. Της με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οι.37865/ΦΝ 466/
6-4-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1980/08-06-2017) απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης 
Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν. 4412/2016 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

13. Της με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/
06-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1980/08-06-2017) απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Αποφαι-
νόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

14. Της με αριθ. πρωτ. οικ.268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/
Β΄/01-06-2017) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών περί μεταβίβασης δικαιώ-
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», 
κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, και 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Δι-
ευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου 
καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.

15. Της με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/οικ.752/Φ.Γενικά (ΦΕΚ 
1493/Β΄/16-7-2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
περί ορισμού Αναθέτουσας Αρχής - Προϊσταμένης Αρ-
χής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, με-
λετών και παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητας της Διεύ-
θυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

16. Της με αριθ. πρωτ. οικ.80358/01-12-2016 απόφαση 
ορισμού ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης 
Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών, τον Α. Κοτσώνη.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 83010/4098/26-7-2017 κοινή υπουργι-

κή απόφαση περί «Ρυθμίσεων τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έρ-
γων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλεί-
ων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2710Β΄), 
και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής.

2. Την Τεχνική Συμφωνία των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, που 
υπογράφηκε σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 2 της 
ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Την υπ. αριθ. πρωτ. 13635/7-8-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΣ2Η465ΧΘΞ-ΨΗΞ) απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., με 
την οποία ορίστηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης, αν. Γενικός 
Διευθυντής στη Γεν. Δ/νση Υδραυλικών και Κτηριακών 
Υποδομών της ΓΓΥ, ως γενικός συντονιστής για την εφαρ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40501Τεύχος Β’ 3391/27.09.2017

μογή των προβλεπομένων για τη ΓΓΥ δράσεων από την 
προαναφερθείσα Τεχνική Συμφωνία.

4. Το γεγονός ότι στο υπό έκδοση νέο οργανόγραμμα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέ-
πεται η σύσταση νέας οργανικής μονάδας του Υπουρ-
γείου και συγκεκριμένα της «Διεύθυνσης Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων», με αρμοδιότητα την τήρηση 
του συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων 
συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων, 
μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.

και επειδή:
1. Στο άρθρο 2 της προαναφερθείσας κοινής υπουργι-

κής απόφασης ορίζεται ότι, Διαχειριστής του υποσυστή-
ματος «ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα» είναι η Γενική Γραμματεία 
Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών. Μέχρις ότου γίνει εφικτή η μετεγκατάσταση του 
υποσυστήματος Δημόσια Έργα σε υποδομές ελεγχόμενες 
από την ΓΓΥ καθώς και η μεταβίβαση της πλήρους διαχει-
ριστικής ικανότητας του υποσυστήματος στη ΓΓΥ, προσω-
ρινός διαχειριστής του υποσυστήματος σε αυτά ορίζεται 
η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ 
της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Το έργο της Μετεγκατάστασης του ΕΣΗΔΗΣ Δημό-
σια Έργα στη ΓΓΥ είναι σημαντικό και επείγον, αλλά η 
στελέχωση και η παραγωγική λειτουργία της υπό σύ-
σταση νέας οργανικής μονάδας του Υπουργείου που 
θα έχει την αρμοδιότητα για την τήρηση του ΕΣΗΔΗΣ 
Δημόσια Έργα θα επιτευχθεί μετά την πάροδο εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

3. Λόγω του επείγοντος, και προκειμένου να μην υπάρ-
ξουν καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης του έργου 
της μετεγκατάστασης, κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της 
αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης 
και υλοποίησης του έργου: «Μετεγκατάσταση του υπο-
συστήματος "ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα" στη ΓΓΥ» προσω-
ρινά στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων (ΔΑΕΕ), αποφασίζουμε:

Την ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δια-
δικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου: «Μετε-
γκατάσταση του υποσυστήματος "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Δημόσια 
Έργα" στη ΓΓΥ» προσωρινά στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών 
και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2231.2-6/67107/2017 (3)
Αύξηση του αριθμού εισαγομένων στις Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παράγραφος 4δ 
του ν. 2819/2000 (Α΄ 84) και αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 1 παράγραφος 9 στοιχείο ε΄ του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων» 
(Α΄ 114).

γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Την κοινή απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων - Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής 2231.2-6/39074/2017/30-05-2017 «Κύρω-
ση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών 
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκ-
παιδευτικό έτος 2017-2018» (Β΄ 1917), όπως τροποποι-
ήθηκε-συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2231.2-6/ 
59490/2017/16-08-2017 όμοια (Β΄ 2902).

3. Την αριθμ. πρωτ. 2232.1/40901/2017/06-06-2017 
Προκήρυξη ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄.

4. Την υπ’ αριθμ. 02/26-07-2017 γνώμη του Συμβουλί-
ου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Αυξάνεται ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών 
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 εκ των υποψηφίων της 
δεύτερης γενικής κατηγορίας της παραγράφου 1.2 του 
άρθρου 2 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης. Ο 
κατά τα ανωτέρω αριθμός των σπουδαστών/σπουδα-
στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 καθορίζεται σε 176 (100 Πλοίαρχοι και 
76 Μηχανικοί).

2. Πέραν των ανωτέρω, εισάγονται, υποχρεωτικώς 
κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας εφόσον συγκεντρώ-
νουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, υποψήφιοι/υποψήφιες προερχόμε-
νοι εκ των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 2 
της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.

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

α. Σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων, 
απόφοιτοι Γενικών Λυκείων.

β. Σε ποσοστό 17% του συνολικού αριθμού εισακτέων, 
απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων: Μηχα-
νολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Πλη-
ροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της 
Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών 
των τομέων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής 
και Αυτοματισμού, Πληροφορικής, καθώς και της Ομάδας 
Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας.

γ. Σε ποσοστό 26% του συνολικού αριθμού εισα-
κτέων, απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού 
τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και 
αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πλοι-
άρχων και Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού 
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και αποφοίτους από τα Τε-
χνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου 
τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού 
Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

δ. Σε ποσοστό 7% του συνολικού αριθμού εισακτέων, 
απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών τομέων 
και Ομάδων Προσανατολισμού, καθώς και υποψήφιοι 
απόφοιτοι από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 
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(Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομι-
κών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, 
Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών 
Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων 
Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

4. 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.

5. 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 υποψηφίων, σε 
ποσοστό ανάλογο αυτού της αρχικής κατανομής.

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

7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής ανά σχολή 
και ειδικότητα των ως άνω σπουδαστών/σπουδαστριών 
στις Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου, Μακεδονίας και Ηπείρου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Ναυτιλίας και 
Θρησκευμάτων Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 12580 (4)
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1211/6-2-2017 από-

φασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμμα-

τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 

611/Β΄/24-2-2017) περί ανωτάτου ορίου επιτρε-

πόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου.

   Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχε-
δίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

5. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017).

6. Την αρ. πρωτ.: 1211/6-2-2017 απόφαση του ασκού-
ντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 611/Β΄/24-2-2017) περί ανωτά-
του ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου.

7. Το αρ. πρωτ.: 105161/6-9-2017 έγγραφο του Δήμου 
Ηρακλείου, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

8. Την αρ. πρωτ.: 88844/27-7-2017 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του ως 
άνω Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα 
στους Κ.Α. 70-6474.006, 70-6474.005 και 70-6422.001 
έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωμή μεταξύ 
άλλων και των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των 
υπηρετούντων υπαλλήλων, συνολικού ποσού 176.550,72 
ευρώ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 1211/06-02-2017 απόφαση 
του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 611/Β΄/24-2-2017) 
περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον 
Δήμο Ηρακλείου, ως προς τη Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Οργάνωσης, η οποία πλέον έχει ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΙΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Π.Ε.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50
Π.Ε.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 50
Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 50

Τ.Ε.19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50
Τ.Ε.22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤ/ΣΗΣ 50

Τ.Ε.17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 45

Δ.Ε.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 50

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2017.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 1211/

16-2-2017 απόφασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 
611/Β΄24-2-2017) περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη-
ρετούντων στον Δήμο Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 19 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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