
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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- 
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δι-
ατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του 
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθ-
μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/
Α/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες δι-
ατάξεις».

10. Την 16713/15443/07.05.2012 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1629/Β/10.05.2012), περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις 72221/48636/17.11.2014 (ΦΕΚ 3270/Β/2014), 
42106/23201/17.07.2015 (ΦΕΚ 1653/Β/2015), 17493/
6635/31.03.2016 (ΦΕΚ 1038/Β/2016) και 1165/384/
19.01.2017 (ΦΕΚ 177/Β/2017) αποφάσεις του ιδίου.

11. Την 06/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί μερικής τρο-
ποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Κερατσινίου -
Δραπετσώνας.

12. Την 293/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί μερικής τροποποίησης 
του ισχύοντος ΟΕΥ, ως προς το άρθρο 24 αυτού, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου -Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού 
ΟΤΑ Ν. Πειραιά, που διατυπώθηκε στο 13/2017 πρα-
κτικό του.

14. Την 276/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β/
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο-
γραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 293/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί μερικής τροπο-
ποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Κερατσινίου - 
Δραπετσώνας και σύστασης των κάτωθι νέων θέσεων 
που θα συμπεριληφθούν στο άρθρο 24 του ισχύοντα 
ΟΕΥ, θέσεων που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες 
σχετικές με την καθαριότητα, σε εφαρμογή του άρθρου 
24 του ν. 4479/2017, ως εξής:

Κατηγορία - κλάδος αριθμός

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων 35

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων 10

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων 3

ΔΕ Τεχνιτών μηχανοτρονικής 2

ΔΕ Τεχνιτών (συντηρητών κάδων -
ηλεκτροσυγκολλητών) 6

ΥΕ Εργατών καθαριότητας
εξωτερικών χώρων 140

ΥΕ Εργατών καθαριότητας
(πλύντες κάδων) 5

ΥΕ Εργατών φυλάκων 10

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-
νη ύψους 3.527.784,00 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6011.0001, 2051.0001, 20.6051.0002, 20.6051.0003 
και 20.6051.0013.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 16713/15443/
07.05.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις 72221/48636/17.11.2014, 42106/23201/17.07.2015, 
17493/6635/31.03.2016 και 1165/384/19.01.2017 απο-
φάσεις του ιδίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44592 Τεύχος Β’ 3713/20.10.2017

    Αριθμ. 77068/27804 (7)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 

ως προς το άρθρο 28 αυτού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του ν. 
3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 
94/Α/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες 
διατάξεις».

10. Την 38243/35074/24.10.2011 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
2531/Β/07.11.2011), περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου 
Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

11. Την 66014/53714/13.12.2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
3334/Β/27.12.2013), περί τροποποίησης του ΟΕΥ του 
Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

12. Την 03/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, περί μερικής τροποποίησης 
του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

13. Την 138/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, περί μερικής τροποποίησης του 
ισχύοντος ΟΕΥ, ως προς το άρθρο 28 αυτού, κατ’ εφαρ-
μογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

14. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου -Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ
Ν. Πειραιά, που διατυπώθηκε στο 12/2017 πρακτικό του.

15. Την 286/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

16. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/
Β/14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 138/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-
ου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, περί μερικής τροποποίησης του 
ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και σύ-
στασης των κάτωθι νέων θέσεων που θα συμπεριληφθούν 
στο άρθρο 28 του ισχύοντα ΟΕΥ, θέσεων που αφορούν 
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, 
σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, ως εξής:

Κατηγορία - κλάδος αριθμός

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 2

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 2

ΔΕ Οδηγών 14

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων -
λεωφορείων 6

ΔΕ Τεχνιτών ελαστικών 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων 1

ΔΕ Τεχνιτών σιδηρουργών 2

ΔΕ Χειριστών σαρώθρων 1

ΔΕ Οδηγών πλυντηρίων κάδων 1

ΔΕ Καλαθοφόρων γερανών 1

ΔΕ Πλυντών λιπαντών 1

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 36

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-
νη ύψους 1.077.096,36 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6011.0001, 20.6051.0001 και 20.6051.0009.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες 
38243/35074/24.10.2011 και 66014/53714/13.12.2013 
αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44593Τεύχος Β’ 3713/20.10.2017

    Αριθμ. οικ. 13185/169658 (8)
Σύσταση μίας (1) θέσης ελεγκτή ιατρού στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς 

Ελλάδας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 

26 Α’) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του 
άρθρου 2 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’),

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της»,

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
263 Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 
50 Α’) «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού 
της και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,

6. Τις διατάξεις του π.δ. 138/27-12-2010 (ΦΕΚ 229 Α’) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας», όπως ισχύει,

7. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),

8. Το με αριθ. πρωτ. 5712/5-05-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ελεγκτές ιατροί στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις»,

9. Την ανάγκη ορθής εφαρμογής του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά στον κατ’ οίκον έλεγχο των υπαλ-
λήλων που λαμβάνουν κατ’ επανάληψη βραχυχρόνιες 
αναρρωτικές άδειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, διαπι-
στώνουμε

Την αυτοδίκαιη σύσταση στην Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας μίας (1) θέσης ελε-
γκτή ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής 
με θητεία τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

          Αριθμ. πράξης 178 (9)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΔΙΠ. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν4386/2016 που δημο-

σιεύτηκε στο ΦΕΚ 83/τΑ/11-5-2016 περί καθορισμού γνω-
στικού αντικείμενο των υπηρετούντων μελών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ.

Β. την από 24-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών.

Γ. την από 24-7-2017 απόφασης της Κοσμητείας της 
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, 
διαπιστώνεται:

Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του μέ-
λους ΕΔΙΠ του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, 
Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Ζαφειρούλας Δημαδάμα, 
ως εξής: «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

Ι

    Αριθμ. πράξης 179 (10)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΔΙΠ. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4386/2016 που δη-

μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83/τΑ/11-5-2016 περί καθορισμού 
γνωστικού αντικείμενο των υπηρετούντων μελών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ.

Β. την από 12-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Γ. την από 11-9-2017 απόφασης της Κοσμητείας της 
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, 
διαπιστώνεται:

Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του μέλους 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτι-
σμού, Σταύρου Καπερώνη, ως εξής: «Νέα Μέσα, Επικοι-
νωνία και Διοίκηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44594 Τεύχος Β’ 3713/20.10.2017

    Αριθμ. 2095 (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.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (ΦΕΚ: 267/12.12.1970) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ: 137/Α/2013) «Με-

τονομασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

3. Την αριθμ. 117/14.8.2014 (ΦΕΚ: 513/ΥΟΔΔ/25.8.2014) 
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, σε συνδυασμό με την αριθμ. Φ.120.61/43/134749/
Β2/27.8.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ 
για το διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 
4305/2014 (ΦΕΚ: 237/Α/21.10.2014) «Ανοικτή διάθε-
ση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 
3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση 
της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγω-
νισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ: 78/Α/14.03.2000) 
«Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
κ.λπ.» και ειδικότερα το άρθρο 13, το οποίο διατηρείται 
εν ισχύ μέχρι την δημοσίευση του π.δ. της παραγράφου 
6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 σύμφωνα με το άρθρο 
81 παρ. 19 του ν. 4009/2011.

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ: 195/Α/2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτός ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ: 32/Α/2014) «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και 
ειδικότερα στο άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθ-
μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και θρησκευμάτων, παράγραφος 3 Ειδικές Κατηγορίες 
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

8. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ: 83/Α/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 66 του 
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ: 159/Α/6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ: 17/Α/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

11. Την, από 28.11.2016, συνημμένη αίτηση ένταξης σε 
θέση κατηγορίας μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, του Τσιούρη Απόστολου του 
Κωνσταντίνου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών (συνεδρία αριθμ. 30/21.6.2017) της οποίας η Γενι-
κή Συνέλευση ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παρ. 8 και 9 του ν. 4009/2011, η οποία λαμβάνο-
ντας υπόψη την, από 13.6.2017, εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής, η οποία ορίστηκε κατόπιν από-
φασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρία αριθμ. 
29/10.5.2017), και στο οποίο διατυπώνεται ομόφωνη θε-
τική απόφαση των μελών της για την ένταξη του Τσιούρη 
στην κατηγορία μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστήμων της Σχολής Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, διότι 
πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 66 του 
ν. 4415/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4452/2017 και ισχύει.

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1039/48/20.9.2017), 
η οποία λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ: 159/Α/6.9.2016) όπως τρο-
ποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ: 17/Α/15.2.2017) και κατ’ αναλογική 
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 έως 8 του 
άρθρου 2 του π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ: 99/Α/1.58.2002) και το 
γεγονός ότι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεν είναι 
αυτοδύναμο, ομόφωνα ενέκρινε την ένταξη του Τσιούρη 
στην κατηγορία μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστήμων της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Τσιούρη 
Απόστολου.

15. Την 12106/22.3.2017 (ΦΕΚ: 1255/Β/11.4.2017) 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων με-
ταφοράς μίας κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων 
της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

16. Την 16387/19.6.2017 βεβαίωση του Ιδρύματος μας 
αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας 
δικαιολογητικών του Τσιούρη.

17. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Α. Την ένταξη του Τσιούρη Απόστολου του Κωνστα-
ντίνου, διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ειδι-
κότητας Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’ και ΜΚ 
7, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, 
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στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων της Σχολής Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος 
μας, διότι έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο εδάφιο α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν. 4452/2017 και ισχύει.

Β. Την κατάργηση της θέσης διοικητικού υπαλλήλου 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού 
που κατείχε ο ανωτέρω.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 4 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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