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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ. 1086/16 και 1087/16 Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6000/2/248-α΄ (1)
  Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 

Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη-

νικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτώσεις α' 

και β' του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και με-
τεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 
και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α' 122), όπως τροπο-
ποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 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 παρ. 1 του άρθρου 
10 του Ν. 4138/2013 (Α' 72).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 

(Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4342/2015 (Α' 143), σύμ-
φωνα με τις οποίες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των 
θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων 
το έτος 2014.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 4186/2013 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 40 παρ. 1 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Ν. 4351/2015 (Α' 164).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3320/2005 
(Α' 48), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 11 παρ. 4 του Ν. 3667/2008 (Α' 114), και του άρθρου 
39 του Ν. 3648/2008 (Α' 38), και τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 3748/2009 (Α' 29).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Α' 188), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρ. 6 του 
Ν. 2740/1999 (Α΄ 186), του άρθρου 3 του Ν. 2752/1999 
(Α' 248), των παρ.  36α και 36β του άρθρου 14 του 
Ν. 2817/2000 (Α' 78), του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 
(Α' 90), της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2986/2002 
(Α' 24), των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 του 
Ν. 3404/2005 (Α' 260), του άρθρου 15 του Ν. 3443/2006 
(Α' 41), της παραγράφου 27 του άρθρου 26 του 
Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), των παραγράφων 11α και 11β 
του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118), του άρθρου 
36 του Ν. 4027/2011 (Α' 233), της παραγράφου 5 του 
άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (Α'  63), της παραγράφου 
2 του άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 (Α' 85) και των πα-
ραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 51 του Ν. 4264/2014 
(Α' 118) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 
63/2005 (Α' 98).

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

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
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προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194).

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 6502/15/14-ιδ' από 9-4-
2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυ-
λάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχων πτυχίων του 
Ν. 3748/2009 (Α' 29)» (Β' 707), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ' αριθμ. 6000/2/238-α' από 01-07-2014 απόφαση 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β' 2061).

12. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./81/7131 από 01-
06-2016 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της Π. Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280/2006).

13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5 από 
22-04-2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
υπ' αριθ. Φ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής από-
φασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις 
Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμη-
μάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 
2016-2017 (ΦΕΚ 685/τ.Β΄/15-3-2016)» (Β΄ 1232)

14. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ6 από 25.9.2015 από-
φασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β' 2109).

15. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ24 από 06.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημή-
τριο Βίτσα» (Β' 2144).

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29 από 08.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (Β' 2168).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 2.715.000 ευρώ περίπου για το 
έτος 2017 (από 01-10-2017), 3.198.000 ευρώ περίπου για 
το έτος 2018, 4.130.000 ευρώ περίπου για το έτος 2019, 
5.915.000 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και 6.206.000 
ευρώ περίπου για το έτος 2021. Οι εν λόγω δαπάνες των 
ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και καθενός από τα 
επόμενα έτη θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του 
Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» 
που θα εγγράφονται κατ' έτος για το σκοπό αυτό και 
εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάρος 
των Κ.Α.Ε: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421, 0422, 
0424, 0431, 0432, 0433, 0436, 0437, 0451, 0452, 0453, 
0513, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851, 
0869, 0875, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 
1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 
1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 και 1972.

18. Την υπ' αριθ. 8000/1/2016/70-α' από 23.06.2016 

εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

Α. 1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή 
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 
2015-2016 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

2. Από τους ως άνω 250 ποσοστό 3% (7 θέσεις) προ-
έρχονται από υποψηφίους/ες κατόχους απολυτηρίου 
Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 
(Α' 193) και απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. της περίπτω-
σης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 
(Α' 29) και από κατόχους πτυχίου Β' κύκλου Ημερήσιων 
Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και 
Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3 του ν.3748/2009 (Α' 29).

Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοιχούν 
στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:

i. To ποσοστό 90% εξ αυτών, το οποίο αντιστοιχεί σε 
έξι (6) θέσεις, ως εξής:

α. ποσοστό 13,8%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί 
από υποψήφιους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου 
ΕΠΑ.Λ (Α' ομάδα), της περίπτωσης β της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυ-
χίου Β' κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας 
ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑ-
ΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α' ΟΜΑΔΑ)).

β. το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα κα-
λυφθούν από υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου 
ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.).

ii. Το ποσοστό 10% εξ αυτών, το οποίο αντιστοιχεί σε 
μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, οι οποίοι/
ες είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των 
ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Α' ομάδα), τα έτη 2014 ή 2015 και 
δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το 
τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), και συγκεκριμένα:

Για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2015 προκύ-
πτει μία (1) θέση (ποσοστό 60%) και για όσους/ες είχαν 
συμμετάσχει το έτος 2014 (ποσοστό 40%) δεν προκύπτει 
θέση.

3. Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις 
θα καλυφθούν:

i. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, 
από υποψηφίους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της 
Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου 
ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β' Ομάδα) της περίπτωσης α' της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009, απέκτησαν 
βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρ-
νουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον 
έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ).

Ειδικότερα, για όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρό-
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σβασης το έτος 2015, αντιστοιχεί ποσοστό 60%, ήτοι 
δέκα τέσσερις (14) θέσεις και για όσους/ες απέκτησαν 
το έτος 2014, αντιστοιχεί ποσοστό 40% , ήτοι δέκα (10) 
θέσεις.

ii. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υπο-
ψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες ει-
σαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του 
Ν. 2552/1997 (Α' 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 4α' περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν. 2909/2001 (Α' 90).

iii. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212) 
θέσεις, από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενι-
κού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το 
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους 
των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης α' της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009 και απέκτησαν βε-
βαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής το έτος 2016.

Επί του ποσοστού αυτού:
α. Ποσοστό 4%, ήτοι οχτώ (8) θέσεις, θα καλυφθεί από 

υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των 
μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και 
του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτωσης α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βε-
βαίωση πρόσβασης κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ)).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι διακόσιες τέσσερις (204) 
θέσεις, θα καλυφθεί από υπόψηφίους/ες που θα λάβουν 
μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερή-
σιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο 
και θα αποκτήσουν βεβαίωση συμμετοχής κατά το έτος 
2016 (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Β. 1. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή 
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 
2015-2016 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τους άνω 
σαράντα

2. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις, από 
υποψηφίους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' 
τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου 
ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β' Ομάδα) της περίπτωσης α' της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, απέκτησαν 
βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρ-
νουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον 
έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ),ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 
2015 , σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/
ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε 
ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

3. Ποσοστό 3%, δηλαδή μία (1) θέση, θα καλυφθεί από 
υποψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες 
εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του 
Ν. 2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 
1 παρ. 4 α' περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν. 2909/2001.

4. Ποσοστό 87%, δηλαδή τριάντα πέντε (35) θέ-

σεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που θα 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της 
Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζο-
νται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερησίων 
ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και απέκτησαν βεβαίω-
ση πρόσβασης ή συμμετοχής το έτος 2016. Επί του 
ποσοστού αυτού:

i. Ποσοστό 4%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από 
υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις 
των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκεί-
ου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτωσης 
α' παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βε-
βαίωση συμμετοχής κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ).

ii. To υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) 
θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που θα 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' 
τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται 
σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση συμ-
μετοχής κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΓΕΛ).

5. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται 
από κάθε μία εκ των παραγράφων Α2, A3 και Β, πλην των 
υποψηφίων του N. 2909/2001 (ειδική κατηγορία τέκνων 
Ελλήνων εξωτερικού), ποσοστό 10% προέρχεται από 
υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 
παρ. 1 του N. 1481/1984 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών 
κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/
ες του άρθρου 42 παρ. 2 του N. 1481/1984, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οι-
κογενειών».

6. 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 προηγούμενης παραγρά-
φου καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/
ούσες της γενικής κατηγορίας.

Ομοίως, κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομέ-
νων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην 
παράγραφο Α2 δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά 
υπόλοιπα.

7. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, που 
αντιστοιχούν σε κάθε σύστημα συμμετοχής στη δια-
δικασία εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της υπ' 
αριθ. Φ. 253.1/69267/Α5 από 22-04-2016 απόφασης 
Υπουργού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β' 1232), 
καθώς επίσης και για την κάλυψη κενών θέσεων που θα 
προκύψουν από κάποιο σύστημα.

8. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών 
- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΑΔΑ: 76ΞΜ465ΦΘΕ-368
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ΛΥΚΕΙΟΥ KAI ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
(Β' ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 13
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 1
Υ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 14
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 9
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 1
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 2

Β' ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με Ν. 2909/2001)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 7
ΣΥΝΟΛΟ 7

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

Γ' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
(Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ)

α. Με σειρά επιτυχίας 176
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 20

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 8

ΣΥΝΟΛΟ 204

ΑΔΑ: 76ΞΜ465ΦΘΕ-368
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β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΑ 

ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ))

α. Με σειρά επιτυχίας 8
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 8

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ)

α. Με σειρά επιτυχίας 30
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 34

β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΑ 

ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ)

α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 1

Δ' ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Α. ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β' ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡΑ-

ΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.

α. Με σειρά επιτυχίας 5
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 5

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ 

Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α' ΟΜΑΔΑ)

α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 1

Ε' ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑΔΑ) 
ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΚΑΙ 2014 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 1

ΑΔΑ: 76ΞΜ465ΦΘΕ-368
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας -
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ -

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

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

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Αναπληρωτής Υπουργός
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

     Αριθμ. 1000.0/68553/2016 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3142/1955 "Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας (Α' 43) 

και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού Β. Διατάγ-
ματος (Α' 44), ως ισχύουν

β) του α. 4 του Ν. 2026/1992 "Ρύθμιση θεμάτων ορ-
γάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις" (Α' 43)

γ) του Π.δ. 749/1977 «Περί τρόπου διενέργειας δια-
γωνισμού προς πλήρωση πλοηγών" (Α' 246), ως ισχύει

δ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170)

ε) του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

στ) του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ζ) της Αριθμ. Απόφασης Υ 21 (Β' 2144) «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρ-
δάκη».

2. Την αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορι-
κής Ναυτιλίας (Β' 575)

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε :

1. Την τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθμ. 
4221.10/7/92/17-9-1992 Κοινής Απόφασης των Υπουρ-
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Β' 575), ως προς τα μέλη της «Εξεταστικής Επιτροπής 
Πληρώσεως θέσεων πλοηγών», η οποία λειτουργεί με 
την πιο κάτω νέα συγκρότηση:

α) Διευθυντής Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Ασπροπύργου 
με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος

β) Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά με το νόμιμο ανα-
πληρωτή του, ως μέλος

γ) Ένας αρχιπλοηγός και ελλείψει αυτού ο αρχαιότερος 
πλοηγός Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, ως μέλος.

Ειδικοί εξεταστές για τα μαθήματα Συνεννόησης, Ηλε-
κτρονικής Ναυτιλίας, Αγγλικών και Νόμοι - Κανονισμοί 
ορίζονται αντίστοιχης ειδικότητας μόνιμοι ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευ-
τικοί της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ο ορισμός 
των ειδικών εξεταστών του προηγούμενου εδαφίου 
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γίνεται μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων 
όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν στο εν 
λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από 
τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πο-
λιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής.

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του A.ν. 157 
της 17/21.10.1967 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώ-
σεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί 
Πλοηγικής Υπηρεσίας νομοθεσίας ως και συστάσεως 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 
177) αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου σχηματίζει συνολική εικόνα για την 
ικανότητα των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το ήθος, τη 
δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητα τους, όπως 
επίσης και την προηγούμενη συναφή προϋπηρεσία τους 
στο Πολεμικό και στο Εμπορικό Ναυτικό."

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 
4221.10/7/92/17-9-1992 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Β' 575)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Ναυτιλίας
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

I

    Αριθμ. 59844/560 (3)
 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφω-

να με τις υπ' αριθμ. 1086/16 και 1087/16 Απο-

φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αθηναίων.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/

τ.Α΄/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/23.03.1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας, (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Αρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/ 06-02-2015) και το άρθρο 56 
του Ν.4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α΄/14.04.2014) περί άσκησης 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄/11.05.2015).

8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/
τ.Β΄/16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδη-
γιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περι-
βάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα 
πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

10. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του Ν. 2696/1999».

13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί 
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων 
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων".

14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α 
του Ν. 2696/1999»

15. Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τα οποία μας δια-
βιβάστηκαν οι νομοτύπως ληφθείσες, όπως αναφέρει 
η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ' αριθμ. 1086/16 και 
1087/16 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Αθηναίων, που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις, με τα συνημμένα τους .
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16. Τις Εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αθηναίων, βάσει των οποίων ελήφθησαν οι 
υπ' αριθμ. 67/16 και 66/16 αποφάσεις της ΕΠΟΙΖΩ, για 
τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Τις, υπ' αριθμ. 1086/16 και 1087/16 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για 
τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από τις παρούσες αποφάσεις 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυν-
ση στον προϋπολογισμό του Δήμου, με κωδικό ΚΑ 
Φ30/6654.003/2016 (πίστωση 50.000€) και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-
γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Αθηναίων και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
στο Δήμο Αθηναίων.

• Τον καθορισμό της οδού Βαρδουνιώτη ως οδό προ-
τεραιότητας έναντι της οδού Φιλίππου Πλυτά, με την 
εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP), όπως αυτή 
περιγράφεται στην 1086/16 απόφαση του Δ.Σ.

• Την άρση εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Μπό-
χαλη 1-13 και την εφαρμογή της απαγόρευσης στάσης 
- στάθμευσης ως νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πλευ-
ρά των μόνων αριθμών της οδού Μπόχαλη 1-13, με την 
εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης 
- στάθμευσης), όπως αυτή περιγράφεται στην 1087/16 
απόφαση του Δ.Σ.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 

επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση 
αυτή .

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στις Τεχνικές Εκθέσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, 
βάσει των οποίων ελήφθησαν οι εν λόγω Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025311708160008*

ΑΔΑ: 76ΞΜ465ΦΘΕ-368


		2016-08-17T17:29:03+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)


		2016-08-18T08:45:02+0300
	Athens




