
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) κλιματιστι-
κών μονάδων (AC), αντικατάστασης ελαστικών 
υπηρεσιακού οχήματος ΑΛΣ 3428 και επισκευής 
εσωτερικών χώρων δωματίου Υ/Φ του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Χίου, από τον ΒΑΦΕΙΑ Νικόλαο και 
τον ΒΑΦΕΙΑ Χαράλαμπο.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της τράπεζας «EFG 
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για αγορά ρουχισμού 
στα πληρώματα των πλωτών μέσων του Κεντρι-
κού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Δήμου Χίου ενός 
(01) αυτόματου φορητού εξωτερικού απινιδωτή 
για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

4 Αποδοχή δωρεάς ενός (01) μεταχειρισμένου φορ-
τηγού οχήματος μάρκας NISSAN NAVARA τύπου 
D 40, DIESEL, με σειρήνα ηχείο και φωτιστικό για 
τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχη-
γείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την εταιρεία «NATIONAL 
SHIPPING AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

5 Ορισμός Φορέα Κατάρτισης Συμβούλων Ασφα-
λούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(ΣΑΜΕΕ) για τη σιδηροδρομική μεταφορά (RID) 
όλων των κλάσεων πλην της 7 (ραδιενεργά υλικά).

6 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, 
ως προς το άρθρο 24 αυτού.

7 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 
ως προς το άρθρο 28 αυτού.

8 Σύσταση μίας (1) θέσης ελεγκτή ιατρού στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

9 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΔΙΠ.

10 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΔΙΠ.

11 Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων σε θέση κατηγορίας Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) κλιματιστι-

κών μονάδων (AC), αντικατάστασης ελαστικών 

υπηρεσιακού οχήματος ΑΛΣ 3428 και επισκευής 

εσωτερικών χώρων δωματίου Υ/Φ του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Χίου, από τον ΒΑΦΕΙΑ Νικόλαο και 

τον ΒΑΦΕΙΑ Χαράλαμπο.

  Με την αρ. πρωτ. 2824.76/70732/2017/04/10/2017 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496, 498 
και 499 του Αστικού Κώδικα γίνεται αποδεκτή η από 07-07-
2017 επιστολή των κυρίων ΒΑΦΕΙΑ Νικόλαου και ΒΑΦΕΙΑ 
Χαράλαμπου, με την οποία δωρίζουν δύο (02) κλιματιστι-
κές μονάδες (AC), την αντικατάσταση των ελαστικών του 
υπηρεσιακού οχήματος ΑΛΣ 3428 και την επισκευή των 
εσωτερικών χώρων του δωματίου Υ/Φ του Κ.Λ/Χ Χίου, αξί-
ας τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#3.500#€).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς της τράπεζας «EFG 

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για αγορά ρουχισμού 

στα πληρώματα των πλωτών μέσων του Κεντρι-

κού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

  Με την αρ. πρωτ. 2824.76/69798/2017/02/10/2017 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496, 498 
και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2017 πρόταση δωρεάς της Τράπεζας «EFG 
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EUROBANK ERGASIAS A.E.», για αγορά ρουχισμού στα 
πληρώματα των πλωτών μέσων του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Μυτιλήνης, αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(#1.500#€)».

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Δήμου Χίου ενός 

(01) αυτόματου φορητού εξωτερικού απινιδωτή 

για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

  Με την αρ. πρωτ. 2824.76/70739/2017/04 Οκτωβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με 
το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα γίνεται αποδεκτή 
η από 07-12-2016 απόφαση δωρεάς του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χίου, με την οποία δωρίζει έναν (01) αυ-
τόματο φορητό εξωτερικό απινιδωτή για το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Χίου», αξίας χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ 
(#1.170#€).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(4)
    Αποδοχή δωρεάς ενός (01) μεταχειρισμένου 

φορτηγού οχήματος μάρκας NISSAN NAVARA 

τύπου D 40, DIESEL, με σειρήνα ηχείο και φωτι-

στικό για τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων 

του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την εταιρεία 

«NATIONAL SHIPPING AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-

ΠΗ Α.Ε.».

  Με την αρ. πρωτ. 2824.76/70343/2017/03 Οκτωβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθη-
καν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς επίσης 
και αυτές των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού 
Κώδικα γίνεται αποδεκτή η από 07-09-2017 επιστολή 
της εταιρείας «NATIONAL SHIPPING AGENCY ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με την οποία δωρίζει ένα (01) μετα-
χειρισμένο φορτηγό όχημα μάρκας NISSAN NAVARA 
τύπου D 40, DIESEL, με σειρήνα ηχείο και φωτιστικό για 
τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αξίας περίπου δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 
(#15.000#).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

    Αριθμ. 6305/28.09.2017 (5)
Ορισμός Φορέα Κατάρτισης Συμβούλων Ασφα-

λούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

(ΣΑΜΕΕ) για τη σιδηροδρομική μεταφορά (RID) 

όλων των κλάσεων πλην της 7 (ραδιενεργά υλικά).

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΡΑΣ)
(Συνεδρίαση 9/28.09.2017)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 

Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β/24-08-2017) «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματα της 
προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόο-
δο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ 
και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 6191/11-09-2017 αίτηση, συ-
νοδευόμενη με δικαιολογητικά, του Εργαστηρίου Στοιχεί-
ων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με 
την οποία αιτείται τον ορισμό του Εργαστηρίου ως Φορέα 
Κατάρτισης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυ-
νων Εμπορευμάτων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
(RID) για όλες τις κλάσεις πλην της 7 (ραδιενεργά υλικά).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 6287/27.09.2017 εισήγηση της 
Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

4. Το γεγονός ότι από τη σχετική απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Τον ορισμό του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και 
Μηχανολογικού Σχεδιασμού του τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ως Φορέα Κατάρτισης 
Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπο-
ρευμάτων, για τη σιδηροδρομική μεταφορά όλων των 
κλάσεων πλην της κλάσης επτά (7) (ραδιενεργά υλικά).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ

Ι

    Αριθμ. 79058/28530 (6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, 
ως προς το άρθρο 24 αυτού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 




