
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπάλλη-
λων Δήμου Κύθνου για το έτος 2017.

4 Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυρια-
κών και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινής και νυ-
χτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού 
που υπηρετεί στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης του Δήμου Χίου για το χρονικό διάστη-
μα από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

5 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

6 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

7 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

8 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

9 Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

10 Ένταξη του Αθανάσιου Κόκκαλη του Ευθυμίου, 
μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π,) του Ιδρύματος σε οργανική 
θέση, στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Τεχνολο-
γίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονί-
ας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του 
ΑΤΕΙΘ.

11 Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μεταφοράς 
προσωπικού ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του 
Γ.Ν.Καρδίτσας στο Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Υγείας παραρτήματος του Γ.Ν Καρδίτσας.

12 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για το Α’ εξάμη-
νο 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 198 (1)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.»).

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αριθ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».

7. Την υπ’ αριθ. πρ. 394/7.6.3025 αίτηση της ΙΑΣΩ ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 
999613321 Δ.Ο.Υ. Β’ Γ ΛΑΡΙΣΑΣ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Η υπ’ αριθ. πρ. 908/13.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αριθ. πρ. 193/15.3.2017 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 15.3.2017 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 999613321 Δ.Ο.Υ. Β’ Γ ΛΑΡΙΣΑΣ 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016. Η άδεια 
ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 200  (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπε-
ζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αριθ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β’ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ’ αριθ. πρ. 395/7.6.3025 αίτηση της ΙΑΣΩ ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 
999613321 Δ.Ο.Υ. Β’ Γ ΛΑΡΙΣΑΣ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αριθ. πρ. 908/13.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αριθ. πρ. 193/15.3.2017 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 15.3.2017 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 999613321 Δ.Ο.Υ. Β’ Γ ΛΑΡΙΣΑΣ 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρη-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει 
για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 7 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπάλλη-

λων Δήμου Κύθνου για το έτος 2017.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.
5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κύθνου (ΦΕΚ 2750 τ.Β’ 

29.10.2013).
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
7. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργού-

νται κατά το οικον. έτος 2017:
α. για την αντιμετώπιση της λειτουργίας των συνεδρι-

άσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και την τήρηση και 
σύνταξη των πρακτικών, οι οποίες επιβάλλουν την απα-
σχόληση προσωπικού της Διοικητικής και Οικονομικής

Υπηρεσίας, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
β. την απασχόληση του μοναδικού υπαλλήλου της Τε-

χνικής Υπηρεσίας για την επίβλεψη έργων, την συντήρη-
ση παιδικών χαρών και πρασίνου, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας,

γ. την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας του Ληξιάρ-
χου του Δήμου Κύθνου πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, καθώς και
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δ. την ανάγκη επίλυσης θεμάτων από την Ειδική Συ-
νεργάτη του Δημάρχου σε συνεργασία με το Δήμαρχο, 
τον Αντιδήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και το Δημ. 
Συμβούλιο, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι οι ειδικότητες των υπαλλήλων που μι-
σθοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011 
και για τους οποίους απαιτείται υπερωριακή εργασία 
εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(00) - 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κατηγορία
Αριθ. προτεινόμενων 

υπαλλήλων
Σύνολο ωρών 

απογεματινής εργασίας
ΠΕ 1 240

ΣΥΝΟΛΟ 1 240

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10)

Κατηγορία
Αριθ. προτεινόμενων 

υπαλλήλων
Σύνολο ωρών 

απογεματινής εργασίας
ΤΕ 1 240
ΔΕ 2 480

ΣΥΝΟΛΟ 3 720

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (30)

Κατηγορία
Αριθ. προτεινόμενων 

υπαλλήλων
Σύνολο ωρών 

Απογεματινής εργασίας
ΤΕ 1 240

ΣΥΝΟΛΟ 1 240

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων 
θα βεβαιώνεται από υπηρεσιακό σημείωμα των προϊστα-
μένων των τμημάτων του Δήμου Κύθνου.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 5.000,00 
ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις των ΚΑ 00.6032, 10.6012, 30.6012, του Προϋπολο-
γισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) 
υπαλλήλων του Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα του 
έτους 2017, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο, με 
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών ανα-
γκών του Δήμου Κύθνου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κύθνος, 14 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 134 (4)
Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπε-

ρωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυ-

ριακών και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινής και 

νυχτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρω-

ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσω-

πικού που υπηρετεί στη Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου για το χρονικό δι-

άστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4024/2011, «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27.10.2011)».

3. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 31 του 
ν. 4258/2014 (ΦΕΚ  94/τ.Α΄/2014), «Διαδικασία Οριοθέτησης 
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις 
πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: οικ. 
2/78400/0022/14-11-2011 του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους - Γεν. Δ/νση Μισθών περί «Παροχής οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του ν. 4024/2011».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και άρθρου 176 του 
ν. 3584/2007 περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28-06-2007 ).

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017, 
στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώσεις στους 
αντίστοιχους Κ.Α. με τίτλο: 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

20-6012

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές μονίμων υπαλλήλων

35.000,00 €

20-6022

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ

15.000,00 €

20-6042.001

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων

7.000,00€

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
εκτάκτων υπαλλήλων 3.000,00 €

7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων , επειγουσών και όλως απρόβλεπτων αναγκών 
υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
απογευματινής, Κυριακών και αργιών, νυχτερινής και 
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νυχτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δή-
μου και συγκεκριμένα : Στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης που κατόπιν της συνένωσης των Δήμων 
με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Καλλικράτης, όπου η 
Υπηρεσία εξυπηρετεί τους 8 πρώην Δήμους της Νήσου 
Χίου που συνενώθηκαν. Τα απορρίμματα απορρίπτονται 
στο μοναδικό ΧΥΤΑ που υπάρχει στην περιοχή Πόδο-
ρας της Νότιου Χίου όπου θα πρέπει να μεταφέρονται 
όλα τα απορρίμματα του Δήμου Χίου με αποτέλεσμα 
την επιμήκυνση του μέσου χρόνου του δρομολογίου 
αποκομιδής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον μειωμένο 
διαθέσιμο υπολειπόμενο χρόνο προς αποκομιδή. Για να 
ολοκληρωθεί το έργο της αποκομιδής των απορριμμά-
των θα πρέπει να παραταθεί το ωράριο ιδιαίτερα τις ημέ-
ρες αυξημένου όγκου απορριμμάτων όπως συμβαίνει 
κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών όπου 
και εμφανίζεται και αυξημένος φόρτος στην περιφέρεια 
της νήσου. Αντίστοιχος φόρτος προκαλείται τόσο στο 
συνεργείο της Υπηρεσίας όπου το μειωμένο προσωπικό 
έχει να αντιμετωπίσει τις βλάβες ενός μεγάλου στόλου 
οχημάτων με αυξημένο αριθμό διανυόμενων χιλιομέ-
τρων με ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας 
που προκαλούν αυξημένο αριθμό βλαβών στα οχήμα-
τα. Αυξημένο όγκο εργασίας έχει να αντιμετωπίσει και 
το προσωπικό του καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων 
που έχει να εκτελέσει τα καθημερινά δρομολόγια στην 
πόλη της Χίου, να αντιμετωπίσει την απογευματινή και 
την κατά τα Σαββατοκύριακα λειτουργία του εμπορικού 
κέντρου αλλά και πέριξ των σημείων αρχαιολογικού και 
τουριστικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι το σύνολο 
της Υπηρεσίας αντιμετωπίζει και τον αυξημένο φόρτο 
που προκαλείται από τις προσφυγικές ροές και παρου-
σιάζει έντονη διακύμανση.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ’ του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» που αναφέρονται στις 
αρμοδιότητες του Δημάρχου.

9. Την απόφαση 31/2017 του Δημοτικού συμβουλίου 
όπως δημοσιεύθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 79 παρ. 4 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), παρ.2 
του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθη-
κε με την παρ. 7 του άρθρου πέμπτου του ν. 4047/2012 
και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 και την παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.

10. Τη με αριθμ. 10834/22-2-2017 (ΦΕΚ 750/τ.Β΄/
9-3-2017) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε 
η 31/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με 
την οποία εξαιρέθηκε από την εφαρμογή πενθήμερης 
εργασίας και καθιερώθηκε 24ωρη λειτουργία για την Υπη-
ρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 4047/2012 
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2012) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/1-04-2012).

12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 4147/2013 ( ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-4-2013).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
8 .6.2006) σε συνδυασμό με το ν. 3469/2006 άρθρο 7 
παρ. 2 περ. β’ και άρθρο 8 παρ. 1 περ. β’ του ν. 3469/2006.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015), αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε κατά ανώτατο όριο, την πραγματοποί-
ηση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η 
ώρα, νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα, 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της 
υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατά-
ξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το έτος 2017 και ειδι-
κότερα από 1-1-2017 έως 31-12-2017 για το προσωπικό 
του Δήμου, μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που εργάζεται στον 
τομέα της καθαριότητας ως εξής:

Β. Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Δη-
μοσίου Δικαίου:

Εργάτες καθαριότητας (19), επόπτης καθαριότητας 
(1), επιστάτης καθαριότητας (1), οδηγοί (14), χειριστές 
(4) και μηχανικοί αυτοκινήτων δύο (2)

Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:

Εργατών (4), οδηγοί (1), χειριστές (1) και μηχανικοί 
αυτοκινήτων (1) 

Αριθμός απασχολούμενων με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου: 

Εργατών (6), οδηγοί (4) και μηχανικοί αυτοκινήτων ( 0 )
Γ. α) Τα όρια των ωρών απασχόλησης για τους Μόνι-

μους ανά υπάλληλο ορίζονται για το προσωπικό καθα-
ριότητας και ανακύκλωσης κατά τις απογευματινές ώρες 
μέχρι της 22,00 Υπάλληλοι (19) ΥΕ16 Εργατών έως 120 
ώρες, ΔΕ2 (1) Επόπτη Καθαριότητας 120 ώρες, ΥΕ16 (1) 
Επιστατών έως 120 ώρες, ΔΕ29 Οδηγών (14) άτομα έως 
120 ώρες, ΔΕ28 Χειριστών (4) έως 120 ώρες και ΔΕ26 Μη-
χανικών αυτοκινήτων (2) 120 ώρες έκαστος ανά εξάμηνο.

β) για την Υπερωριακή εργασία για Νυχτερινή, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες: μόνιμοι υπάλληλοι (19) ΥΕ16 
Εργατών έως 30 ώρες, ΔΕ2 Επόπτη Καθαριότητας (1) 
30 ώρες, ΥΕ16 Επιστατών (1) έως 30 ώρες, ΔΕ29 Οδη-
γών (14) ατομα έως 30 ώρες, ΔΕ28 Χειριστών (4) έως 30 
ώρες και ΔΕ26 Μηχανικών αυτοκινήτων (2) έως 30 ώρες 
έκαστος ανά Μήνα. 

γ)Τα όρια των ωρών απασχόλησης για τους Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ανά υπάλληλο ορίζονται για 
το προσωπικό καθαριότητας και ανακύκλωσης κατά 
τις απογευματινές ώρες μέχρι της 22,00 Υπάλληλοι (4) 
ΥΕ16 Εργατών έως 120 ώρες, ΔΕ29 Οδηγών (1) άτομα 
έως 120 ώρες, ΔΕ28 Χειριστών (1) έως 120 ώρες και 
ΔΕ26 Μηχανικών αυτοκινήτων (1) 120 ώρες έκαστος 
ανά εξάμηνο.

δ) για την Υπερωριακή εργασία για Νυχτερινή , Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες: Υπάλληλοι (4) ΥΕ16 Εργατών έως 30 
ώρες, ΔΕ29 Οδηγών (1) άτομο έως 30 ώρες, ΔΕ28 Χειρι-
στών (1) έως 30 ώρες και ΔΕ26 Μηχανικών αυτοκινήτων 
(1) έως 30 ώρες έκαστος το Μήνα.

ε) Τα όρια των ωρών απασχόλησης για τους Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανά υπάλληλο ορίζονται για 
το προσωπικό καθαριότητας και ανακύκλωσης κατά τις 
απογευματινές ώρες μέχρι μέχρι της 22,00 Υπάλληλοι (6) 
ΥΕ16 Εργατών έως 120 ώρες, ΔΕ29 Οδηγών (4) άτομα 
έως 120 ώρες έκαστος ανά εξάμηνο.

στ) για την Υπερωριακή εργασία για Νυχτερινή, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες: Υπάλληλοι (6) ΥΕ16 Εργατών έως 
30 ώρες, ΔΕ29 Οδηγών (1) άτομο έως 30 ώρες έκαστος 
το Μήνα.
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Δ. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού ανωτέρω γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας.

Ε. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησης ,στον ιστότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης να δημοσιευθεί στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μια τοπική εφημερίδα.

Στ. Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου 
απόφαση Δημάρχου.

    Χίος, 15 Μαρτίου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ
    Ι 

 Αριθμ. πράξης 148  (5)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του 

ν.4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 

ένταξης της Αργυρώς Βούλγαρη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
1345/25-5-2014 τ.Β’).

4. Την από 10-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

5. Το υπ’ αριθ. 823/23-1-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

6. Την υπ’ αριθ. 167/30-9-2016 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αργυρώς Βούλγαρη 
του Παναγιώτη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγω-
γής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της 
Αγωγής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. πράξης 155 (6)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του 

ν.4009/2011.

2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθ. 39/22-9-14 πρυτανική πράξη έντα-
ξης της Ασημίνας Περρή σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 2723/
13-10-2014 τ.Β’).

4. Τις από 1-11-2016 και 12-12-2016 αποφάσεις της 
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών.

5. Το υπ’ αριθ. 407/9-2-2017 έγγραφο της Κοσμητείας 
6. Την υπ’ αριθ. 44/22-9-2016 αίτηση της ενδιαφερό-

μενης, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ασημίνας Περ-

ρή του Περρή, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Πολιτιστική Διαχείριση και Νέες Τεχνολογίες».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Ι 

    Αριθμ. πράξης 154  (7)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του 

ν.4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 

ένταξης της Χάιδως Μπάρκουλα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
1345/28-5-2014 τ.Γ’).

4. Την από 12-12-2016 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

5. Το υπ’ αριθ. 406/9-2-2017 έγγραφο της Κοσμητείας. 
6. Την υπ’ αριθ. 285/9-12-2016 αίτηση της ενδιαφερό-

μενης, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Χάϊδως Μπάρκου-

λα του Μιχαήλ, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Ιστορία του Θεσμού του 
Πανεπιστημίου».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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     Αριθμ. πράξης 147 (8)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και 29 του 

ν.4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 1/5-9-2014 πρυτανική πράξη έντα-

ξης του Διονυσίου Μάνεση σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 2567/
26-9-2014 τ.Β’).

4. Την από 10-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

5. Το υπ’ αριθ. 822/23-1-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

6. Την υπ’ αριθ. 68/14-9-2016 αίτηση του ενδιαφερό-
μενου, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Διονυσίου Μάνεση 
του Μαρίνου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγω-
γής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Στατιστική Ανάλυση 
Δεδομένων και Εκπαιδευτική Τεχνολογία».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  Ι 

    Αριθμ. 8087 (9)
Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. 

της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 

ν.4386/2016.
2. Την με αριθ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την από 03.02.17 απόφαση της Κοσμητείας της Σχο-
λής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη του Τομέα Μηχανολογικών 
Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχα-
νολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέ-
ρω, διαπιστώνεται:

Ότι καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα των μελών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που 
υπηρετούν στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

α. 
α.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥ-
ΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Δροσάκης Μιχαήλ Νικόλαος

Οπτική 
ανατροφοδότηση για 
τον Έλεγχο Ρομποτι-
κών Συστημάτων

2 Κοτσιρέα Αναστασία Ευάγγελος

Εφαρμογή λογισμικού 
υπολογιστικών φύλλων 
στην επεξεργασία 
δεδομένων μηχανολο-
γικών κατασκευών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
    Ι 

 Αριθμ. πράξης 25 (10)
Ένταξη του Αθανάσιου Κόκκαλη του Ευθυμίου, 

μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-

πικού (Ε.Τ.Ε.Π,) του Ιδρύματος σε οργανική θέση, 

στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Τεχνολογίας Τρο-

φίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε-

χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΑΤΕΙΘ. 

 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 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 27 παραγρ. 12α, το άρθρο 27 παραγρ. 9α και το άρθρο 
64 παραγρ. 1α του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-5-2016).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 υποπαραγρ. 2 
και 5 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11-2-2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-5-2014) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 27 παραγρ. 5 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/
11-5-2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 2 του 
ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017).

6. Το π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/τ.Α’/3-11-2008).
7. Το Π.δ 82/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α’/3-6-2013) «Συγχώ-

νευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση 
Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών 
του ΑΤΕΙ-Θ».

8. Τη με αριθμ. ΣΦ 11.1/34/01-02-2017 αίτηση του 
Αθανασίου Κόκκαλη του Ευθυμίου, μέλους Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του ΑΤΕΙΘ του Τμή-
ματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, 
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με την οποία αιτήθηκε την ένταξή του στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

9. Τη με αρ. πρωτ. ΣΦ11.1/65/02-03-2017 εισήγηση της 
τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΑΤΕΙ-Θ.

10. Το υπ’ αριθμ. 02/06-03-2017 (θέμα 6ο) απόσπασμα 
πρακτικού της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογίας Γε-
ωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το 
οποίο αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη του Αθανάσιου 
Κόκκαλη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.

11. Τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου από τα 
οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

α) Με την αριθμ. 108/14-12-2016 πράξη του Προέδρου 
ΑΤΕΙ-Θ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει και δημοσιεύ-
θηκε στις 30.12.2016 στο ΦΕΚ 4529/τ.Β’, διαπιστώθηκε 
η ένταξή του από Προσωρινό κλάδο Τεχνικών Εργαστη-
ρίων σε αντίστοιχη θέση κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.).

β) Η ένταξή του στην αντίστοιχη οργανική θέση μό-
νιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ18 ειδικότητας Τεχνολόγων 
Τροφίμων με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 19ο.

γ) Είναι κάτοχος από 31.10.1986 πτυχίου του Τμήματος 
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης.

δ) Είναι κάτοχος από 01.07.2002 πτυχίου της Σχολής 
Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ.

ε) Είναι κάτοχος από 18.12.2007 Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης που απονεμήθηκε από το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Τμήματος Χημείας, μετά την ολοκλήρωσή του. 

12. Την αριθ. 1/4-2-2013 Πράξη Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ 
(ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/6-2-2013) και την αριθ. 37225/Ε5/ 
15-3-2013 υπουργική απόφαση. (ΑΔΑ ΒΕΔΧ9-Γ42).

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

Την ένταξη του Αθανάσιου Κόκκαλη του Ευθυμίου, 
μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
του ΑΤΕΙΘ σε οργανική θέση της κατηγορίας Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ18 Τεχνολόγων Τρο-
φίμων με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 19ο, στην κατηγορία του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με 
διατήρηση κατά το χρόνο ένταξης της 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 το 
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 και 
το άρθρου 64 παραγρ. 2 του ν. 4386/2016.

Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία 
υπηρετεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδί-
καια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του 
σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 46/10-3-2017 (11)
Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μεταφοράς 

προσωπικού ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του 

Γ.Ν.Καρδίτσας στο Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουρ-

γείου Υγείας παραρτήματος του Γ.Ν Καρδίτσας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 51 του νόμου 

4384/26-4-2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλ-
λογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες δια-
τάξεις» που αντικαθίσταται το άρθρο 58 του ν.4316/2014 
(ΦΕΚ 270 Α’) που αφορά τα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας.

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ4α/Γ.Π/55004/15/13-6-2016 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ:7ΝΓ5465ΦΥΟ-ΣΒΠ) 
(ΦΕΚ 2049 Β’/6-7-2016) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του 
ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

3. Την αριθ. 118/28-7-2016 απόφασή.
4. Την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12710/17-2-2017 Εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Υγείας.
5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλή-

λων, του ΔΙ ΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας παραρτήματος 
Γ.Ν. Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

Α. Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά του προ-
σωπικού και των κενών οργανικών θέσεων που υπάρ-
χουν, στην ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Καρ-
δίτσας στο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
παραρτήματος του Γ.Ν. Καρδίτσας, ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΚΛΑΔΟΣ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΚΗ ΣΧΕΣΗ

1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ MAP.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

2
ΚΑΛΟΥΤΣΑ 
ΖΩΓΡΑΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

3
ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ

ΠΕ17 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

4
ΕΞΑΡΧΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

5
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

6
ΑΝΥΦΑΝΤΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ

ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ
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KENΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 ΠΕ 18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1

Β. Την ανάκληση της αριθμ. 118/28-7-2016 απόφασης 
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Η ισχύς της 46/10-03-2017 ανατρέχει στις 15-9-2015 
(εδ.στ.τις παρ.2 του άρθρου 58 του ν.4316/2014)

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 10 Μαρτίου 2017

Ο Διοικητής

ΒΑΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
    Ι 

 Αριθμ. 4595 (12)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων που υπηρετούν στον Διεπιστημονικό Οργα-

νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-

ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για το Α’ εξάμηνο 2017.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δη-
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κα-
θώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 
314/Α’) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

2. Την εγκύκλιο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής 
του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 /Α’)».

3. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

4. Την αριθ. 2/1757/0026/12-1-2017 υπουργική από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
17/Β’) για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την κα-
ταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 188/2-12-2016 
συνεδρίασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων, έκτακτων 
και επειγουσών υποχρεώσεων, πέραν του κανονικού 
ωραρίου, που δημιουργούνται κυρίως από:

- Διεκπεραίωση του αυξημένου όγκου επιστολών για 
την επιβεβαίωση γνησιότητας πτυχίων της αλλοδαπής 
και αντίστοιχων πράξεων αναγνώρισης των δημοσίων 
υπαλλήλων.

- Τον όγκο αιτήσεων στην αναγνώριση των εξ’ απο-
στάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

- Αναταξινόμηση, οργάνωση και εκκαθάριση του αρ-
χείου της κάθε διεύθυνσης.

- Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων λόγω ιδιαί-
τερα αυξημένου όγκου εισερχομένων σε συνδυασμό με 
την έλλειψη προσωπικού.

- Πρόσθετες ανάγκες λόγω αποχώρησης του μοναδι-
κού υπαλλήλου πληροφορικής.

- Την αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου εργασίας 
στα διοικητικά και οικονομικά θέματα στα πλαίσια της 
εφαρμογής των δημοσιονομικών, μισθολογικών και δι-
οικητικών μεταρρυθμίσεων.

- Ανάγκες Δικαστικού Γραφείου.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 

δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΟΑ-
ΤΑΠ και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό και θα είναι εντός 
των ορίων της πίστωσης του ΚΑΕ 0261 και 0560 του Προ-
ϋπολογισμού του ΔΟΑΤΑΠ έτους 2017, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόλη-
ση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, προκειμέ-
νου να καλυφθούν επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για δεκαοχτώ (18) υπαλλήλους, μόνιμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς 
και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως 30-6-2017 και έως 120 ώρες ανά υπάλληλο.

Πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης 
θα εκδίδεται απόφαση της οικείας οργανικής μονά-
δας επιπέδου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Γραφείου του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη συγκρότηση του συνεργείου υπε-
ρωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται: ο 
αριθμός και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο 
συνεργείο υπαλλήλων, η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, 
το συνολικό χρονικό διάστημα, καθώς και οι ώρες απα-
σχόλησης για κάθε υπάλληλο, κατά μήνα.

Υπεύθυνος για την εποπτεία και τη βεβαίωση πραγ-
ματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι 
ο προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή Γραφείου του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις, όπως και οι απο-
φάσεις συγκρότησης συνεργείων θα κοινοποιούνται στο 
Τμήμα Προσωπικού και τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή και 
θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 0261 του προϋπολογι-
σμού του ΔΟΑΤΑΠ του έτους 2017 και όχι του κρατικού 
προϋπολογισμού, δεν θα υπερβεί το ποσό των επτά χι-
λιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 ευρώ).

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της. 

(Βεβ. Οικον.Υπηρεσίας αριθ.1998/ΔΔΟ/27-1-2017 για 
την ύπαρξη πίστωσης).

(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αριθ. Ο.Υ.Δ. 23/27-
1-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΓΧ46ΨΖ34-Δ07)).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017 

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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